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I – INTRODUÇÃO1

1 - O MERCOSUL

Instituído em 26 de março de 1991 pelo Tratado de Assunção, o Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL) é um projeto de integração concebido  e  implementado pela Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai, envolvendo dimensões econômicas, políticas e sociais tratadas por diversos
órgãos e instâncias, que geralmente funcionam na forma colegiada, com representação dos
Estados Partes. No aspecto econômico, o MERCOSUL assume, hoje, o caráter de União
Aduaneira, ainda que seu fim seja constituir-se em Mercado Comum, conforme os objetivos
estabelecidos no Tratado de Assunção. De acordo com o artigo 1° deste Tratado, o MERCOSUL
implica

a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, através, entre outros, da
eliminação dos direitos alfandegários e restrições não-tarifárias à circulação de mercadorias e de
qualquer outra medida de efeito equivalente; o estabelecimento de uma tarifa externa comum e a
adoção de uma política comercial comum em relação a terceiros Estados ou agrupamentos de
Estados e a coordenação de posições em foros econômico-comerciais regionais e internacionais; a
coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados Partes - de comércio
exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de serviços, alfandegária, de
transportes e comunicações e outras que se acordem, a fim de assegurar condições adequadas de
concorrência entre os Estados Partes; o compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas
legislações, nas áreas pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de integração.

Conforme especialistas, a Argentina e o Brasil, recém-saídos de regimes autoritários buscavam
maior integração à economia global e o Mercosul, instituído em 1991, como zona de livre
comércio acordada entre os quatro países, tinha  por objetivo a dinamização da economia da
região por meio de liberalização tarifária gradual, facilitando o trânsito de pessoas, mercadorias e
capitais.

A criação do MERCOSUL deu-se no contexto da chamada “terceira onda de democratização”
(Huntington, 1991), que teve início no sul da Europa, nos anos 1970, espraiou-se pela
América Latina nos anos 1980 e atingiu o Leste Europeu, em 1989, tendo como marco
principal dessa última etapa a derrubada do muro de Berlim.
Na América Latina, a redemocratização jogou por terra as autocracias que vicejavam na região
desde o início da década de 1960(...). Esses regimes – pelo menos no caso dos países que
sofreram a ruptura autoritária no contexto do aprofundamento da industrialização (Brasil,
Argentina, Chile, Uruguai) – foram denominados por Guillermo O’Donnell de “burocrático-

                                                          
1 A autora agradece à Sra. Irilene Fernandes de Paula, da Assessoria de Relações Internacionais e
Interinstitucionais da Universidade Federal de Uberlandia e ex-assessora internacional  da Secretaria de
Educação Superior do Ministério da Educação, e ao Sr. Paulo Mayall Guilayn, técnico em assuntos educacionais
da Secretaria de Educação  Superior - SESU/MEC, as oportunas sugestões dadas quando da leitura da primeira
versão deste trabalho. As eventuais lacunas e imprecisões da versão final devem, porém, ser creditadas à autora.
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autoritários”. Segundo O’Donnell, tratava-se de um “novo animal político”, que se distinguia
dos autoritarismos tradicionais, de tipo caudilhista, pela presença dos militares enquanto
instituição e por serem regimes de “modernização-conservadora”: comprometidos com o
desenvolvimento econômico, porém regressivos no plano político. .2

Além da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, o MERCOSUL tem, como ‘membros associados’3,
a Bolívia, o Chile, o Peru, a Colômbia e o Equador, status cuja existência se deve ao compromisso
do MERCOSUL com o aprofundamento do processo de integração regional e a importância de
intensificar relações com os países membros da Associação Latino-Americana de Integração
(Aladi)4.  A Venezuela encontra-se “em processo de adesão ao bloco” e ascenderá a membro
pleno tão logo entre em vigor o ‘Protocolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela ao
Mercosul’5.

As instâncias decisórias máximas do MERCOSUL são o Conselho do Mercado Comum e o
Grupo mercado Comum. O Conselho do Mercado Comum(CMC) é composto pelos ministros
das Relações Exteriores e de Economia dos países-membros, tem como função a condução
política do processo de integração regional e se pronuncia através de Decisões. Sua Presidência é
dita Pro-Tempore, por força dos artigos 12, do Tratado de Assunção, e 5º, do Protocolo de Ouro
Preto (de 17/12/1994). Tais dispositivos estabelecem que a presidência do bloco deve ser
exercida em rodízio por períodos de seis meses pelos Estados Parte, alinhados em ordem

                                                          
2 in Estudo Analítico Comparativo do Sistema Educacional do MERCOSUL(2001-2005) – MERCOSUL 2008.
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Brasilia, DF,  Julho de 2009.
P.41.
3 O status de ‘Estado Associado’ do MERCOSUL é atribuído por Decisão do Conselho do Mercado Comum.
Para aceder a esse status, a Decisão CMC N° 18/04, que dispõe sobre a admissão de novos Estados Associados
no Mercosul, exige, no seu artigo 1°, a assinatura prévia de Acordos de Complementação Econômica (ACEs),
instrumentos bilaterais firmados entre o MERCOSUL e outros membros da Associação Latino-Americana de
Integração (Aladi). Nesses acordos se estabelece um cronograma para a criação de uma zona de livre comércio
com os Estados Partes e uma gradual redução de tarifas entre o MERCOSUL e os Estados signatários. Além de
poder participar como convidado nas reuniões dos organismos do Mercosul, os Estados Associados também
podem ser signatários de Acordos sobre matérias comuns. A Bolívia e o Chile tornaram-se Estados Associados
por meio dos Acordos de Complementação Econômica nº 35, de 25/06/1996 e nº 36, de 17/12/1996; o Peru
cumpriu tal processo em 2003; a Colômbia e o Equador, em 2004. Bolívia, Equador, Colômbia e Peru integram
ainda a Comunidade Andina (CAN).
4 A Associação Latino-Americana de Livre Comércio (Alalc), criada na década de 60, pode ser considerada
como o primeiro passo visando à organização de um mercado econômico regional na América Latina. Nos anos
80 a Alalc foi sucedida pela Associação Latino-Americana de Integração (Aladi). Instituída em 12.08.80 pelo
Tratado de Montevidéu (incorporado ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto Legislativo nº 66, de
16/11/1981), para dar continuidade ao processo de integração econômica iniciado em 1960 pela Alalc, a Aladi
reúne doze países, classificados em três categorias, conforme suas características econômico-estruturais: 1. De
Menor Desenvolvimento Econômico Relativo - PMDER: Bolívia, Paraguai e Equador; 2. De Desenvolvimento
Intermediário - PDI: Chile; Colômbia ; Peru; Uruguai; Venezuela; Cuba; e 3. Demais países: Argentina; Brasil;
México.
5 O Senado brasileiro aprovou em 15/12/2009, por 35 votos a 27, o protocolo de adesão da Venezuela ao
Mercosul. Com isso, o ingresso efetivo do país ao bloco passou a depender apenas do Congresso paraguaio, pois
a Argentina e o Uruguai já aprovaram o pleito.
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alfabética. À Presidência Pro Tempore cabe determinar, em coordenação com as demais delegações,
a agenda das Reuniões do Grupo Mercado Comum e do Conselho Mercado Comum, entre
outras, e também organizar as reuniões dos órgãos do MERCOSUL, além de exercer a função de
porta-voz nas reuniões e foros internacionais. Quanto ao Grupo Mercado Comum (GMC), é o
órgão decisório executivo, a quem cabe fixar os programas de trabalho e negociar acordos com
terceiros em nome do MERCOSUL, por delegação expressa do CMC. Integrado por
representantes dos Ministérios de Relações Exteriores e de Economia e dos Bancos Centrais dos
Estados Parte, pronuncia-se mediante Resoluções. Abaixo do GMC está a Comissão de Comércio
do MERCOSUL(CCM), órgão decisório técnico que se pronuncia por Diretivas e que apóia o
GMC no que se refere à política comercial do bloco por meio de sete comitês. O MERCOSUL
conta ainda com órgãos consultivos, como o Foro Consultivo Econômico e Social (FCES), por
meio do qual os diferentes setores da sociedade (sindicatos, consumidores, sociedade civil em
geral) encaminham seus pleitos e proposições aos órgãos de decisão, nesse caso ao GMC, por
meio de Recomendações.

Instituído em dezembro de 2005 pela Decisão CMC 23/05, o Parlamento do MERCOSUL é o
órgão de representação civil dos cidadãos dos países membros (1ª sessão em maio de 2007). Em
uma primeira etapa seus membros foram escolhidos entre os integrantes dos parlamentos
nacionais, e em sua etapa definitiva, prevista para iniciar em 2010, os representantes passarão a ser
eleitos por voto direto e simultâneo dos cidadãos, seguindo o critério de representatividade civil.
No nível técnico e operacional, o MERCOSUL conta com a Secretaria do MERCOSUL, órgão
de caráter permanente, sediado em Montevidéu, com a função de dar apoio operacional e prestar
serviços aos demais órgãos do bloco. 6

No início do século 21 registrou-se o início de nova etapa da integração regional, denominada
Relançamento do MERCOSUL, com vistas a reforçar a união aduaneira, conferindo prioridade aos
temas do acesso ao mercado; agilização dos trâmites em fronteira (plena vigência do Programa de
Assunção); incentivos aos investimentos, à produção e à exportação, incluindo as zonas francas, a
admissão temporária e outros regimes especiais; tarifa externa comum; defesa comercial e defesa
da concorrência; solução de controvérsias; incorporação da normativa MERCOSUL;
fortalecimento institucional do MERCOSUL; relações externas. Conforme o Ministério das
Relações Exteriores do Brasil,

[...] a integração comercial propiciada pelo MERCOSUL também favoreceu a
implantação de realizações nos mais diferentes setores, como educação, justiça, cultura,
transportes, energia, meio ambiente e agricultura. Neste sentido, vários acordos foram
firmados, incluindo desde o reconhecimento de títulos universitários e a revalidação de

                                                          
6 Até 2002, a Secretaria desempenhava atividades de arquivo oficial da documentação, publicação e difusão de
decisões, organização dos aspectos logísticos das reuniões dos órgãos do MERCOSUL dentro e fora de sua sede
permanente, informação regular aos estados-partes sobre as medidas implementadas por país para incorporar em
seu ordenamento jurídico as normas emanadas dos órgãos do MERCOSUL. Por meio da Decisão CMC nº 30/02
do Conselho do Mercado Comum, a Secretaria do MERCOSUL teve ampliadas suas funções e ganhou o Setor de
Assessoria Técnica. In Estudo Analítico Comparativo do Sistema Educacional do MERCOSUL(2001-2005) -
MERCOSUL2008. Op. Cit., p.49.
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diplomas até, entre outros, o estabelecimento de protocolos de assistência mútua em
assunto penais e a criação de um “selo cultural” para promover a cooperação, o
intercâmbio e a maior facilidade no trânsito aduaneiro de bens culturais.7

2. A Educação no MERCOSUL

2.1. A origem: a criação da Reunião de Ministros da Educação (RME)

No Tratado do Mercado Comum do Sul ou Tratado de Assunção, a Argentina, o Brasil, o
Paraguai e o Uruguai firmaram compromisso de integração que reconhecia três pontos centrais: a)
a livre mobilidade de bens, serviços e fatores produtivos;  b) a adoção de uma política comercial
única e o decorrente estabelecimento de uma tarifa externa comum; e c) a coordenação de
políticas macroeconômicas e setoriais nas áreas agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de
capitais, de serviços, aduaneira e de transportes, e de comunicações. Firmaram também, em junho
de 1996, Acordos de Complementação Econômica com o Chile e a Bolívia, estabelecendo a
associação de ambos os países ao MERCOSUL.

Portanto, a área educacional não estava explicitamente incluída no escopo do Tratado de
Assunção. Entretanto, desde as negociações iniciais, a educação era compreendida pelos Estados
Partes como instrumento central para a superação das disparidades regionais, a consolidação da
democracia, o desenvolvimento econômico e social e a integração regional. Em outras palavras:
os objetivos do Tratado de Assunção pareciam pressupor a existência de certas condições
culturais e educacionais para serem atingidos.8 Estabeleceu-se desde logo um processo de
conversações e reuniões entre os responsáveis pela educação em cada país e em dezembro de
1991 o Conselho do Mercado Comum criou a Reunião de Ministros da Educação (RME)
dos Países Membros do MERCOSUL, órgão incumbido da coordenação das políticas
educacionais do bloco.

                                                          
7 Fonte: http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/port/relext/mre/orgreg/mercom/, citada em In Estudo
Analítico Comparativo do Sistema Educacional do MERCOSUL(2001-2005) - MERCOSUL2008. Op. Cit., p.42
8 “Desde la constitución del MERCOSUR en 1991, los gobiernos que integran el pacto regional convinieron en
atender una serie de temas colaterales al intercambio comercial, en particular los relativos al área de trabajo,
justicia y educación. En efecto, el tema educativo fue puesto en relieve como un aspecto de importancia por los
países miembros para llevar adelante el proceso de constitución comunitaria. En las reuniones previas al
Tratado de Asunción y en la propia reunión fundacional, se fue definiendo una agenda de problemas y objetivos
comunes que deberían atenderse por medio de la constitución de un proyecto específico para tal función: El
Sector Educativo del MERCOSUR. Seria importante en éste punto, remarcar ciertas características del proceso
de integración regional del MERCOSUR. A diferencia de otros proyectos de integración regional, el
MERCOSUR cuenta con una experiencia histórica y una base cultural común entre los países que lo integran.
Posiblemente este hecho determinó asimismo la presencia de otro rasgo característico; desde su nacimiento el
MERCOSUR intenta crear un espacio diferenciado para el tratamiento de cuestiones educativas destinado a
solventar inconvenientes en materia de educación y mejoramiento de los standeres educativos de la región en
todos los niveles. Este sector fue creado sobre la concepción de que la unificación, no debe ser solo económica,
o política, sino también cultural, educativa y social.” (Gaston A. Fulquet, in El Proyecto Educativo para el
MERCOSUR y los Debates en torno a la Internacionalización de la Educación Superior. CAEI - Centro
Argentino de Estudios Internacionales, 2006.
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2.2. Estrutura do Setor Educacional do MERCOSUL(SEM)

Como se disse, o Setor Educacional do MERCOSUL(SEM) foi criado em 1991, nove meses após
a assinatura do Tratado de Assunção, firmado em março do mesmo ano.Com base nos princípios
e objetivos do Tratado originário do bloco, os ministros da Educação de Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai submeteram ao Conselho do Mercado Comum um “Protocolo de Intenções”
(assinado pelos ministros da Educação em 13 de dezembro de 1991, em Brasília, DF, Brasil),
relativo às ações do bloco no setor educacional e propuseram a criação, no âmbito do
MERCOSUL, de um subgrupo de trabalho no campo da educação. O CMC, por meio da
meio da Resolução 07/91,  respaldou a iniciativa e instituiu a Reunião de Ministros de Educação
(RME) dos Países Membros do MERCOSUL como órgão responsável pela coordenação das
políticas educacionais da região. A criação do SEM teve como ponto de partida o
reconhecimento, pelos ministros de Educação dos Estados membros do bloco, “do papel
estratégico desempenhado pela Educação no processo de integração, para atingir o
desenvolvimento econômico, social, científico-tecnológico e cultural, da região” (III RME). Em
2001 a estrutura original do SEM sofreu modificações, que afetaram sobretudo os níveis técnicos
e operacionais (Decisão nº 15/01) e se justificaram pela necessidade de dotar a estrutura de maior
flexibilidade, permitindo um fluxo de comunicação entre os níveis estratégico, técnico e de
execução.

A estrutura atual do SEM resultou então de acordo interministerial estabelecido na XXI Reunião
de Ministros da Educação, realizada en Punta del Este, Argentina, em setembro de 2001. A
instância máxima é a Reunião de Ministros da Educação (RME), que estabelece as estratégias
gerais de trabalho e que, para a discussão e elaboração de programas, projetos e atividades, conta
com a assistência de um Comitê Coordenador Regional (CCR), constituído por membros
técnicos e políticos dos respectivos Estados Partes. Órgão coordenador, cabe ao CCR propor
políticas de integração e cooperação na área educacional. Para o cumprimento de suas funções,
recebe subsídios de três Comissões Regionais Coordenadoras de Área (CRC-A), que o
assessoram na definição de estratégias do SEM e propõem mecanismos de implementação dos
objetivos e linhas programáticas definidos nos Planos de Ação. Por fim, existem os Grupos
Gestores de Projetos (GGP), criados ad hoc pelas Comissões Regionais Coordenadoras de Área e
que têm por função desenvolver projetos com objetivos, metas e prazos definidos pelas CRCA.9
A seguir, no diagrama, a estrutura do SEM:

                                                          
9 No período inicial, Comissões Técnicas das áreas de Educação Básica, Educação Tecnológica e Educação
Superior, integradas por técnicos dos quatro países-membros, além de desempenharem suas tarefas, tentavam
também auscultar as demandas e expectativas de cada uma das áreas de trabalho, tarefa hoje desempenhada
pelas Comissões Regionais Coordenadoras de Área.
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O sistema oficial de governança do MERCOSUL se reproduz no SEM: cada Estado Parte ocupa
semestralmente a Secretaria Pro Tempore por rodízio semestral e observada a ordem alfabética,
encarregando-se da parte operacional do projeto.

A metodologia adotada resume-se na formulação e execução de projetos, com objetivos e prazos
previamente definidos, elaborados e implementados pelos Grupos Gestores de Projetos (GGP),
convocados ad hoc  pelo CCR para funções específicas e temporárias.

Um Sistema de Informação e Comunicação (SIC) foi logo de início idealizado e criado para
responder  à necessidade de comunicação, informação e gestão do conhecimento para o trabalho
cooperativo do Setor Educacional do MERCOSUL. Tem por meta fornecer informações
comparáveis, fidedignas e atualizadas sobre os sistemas educativos dos países membros e
associados, por meio de um conjunto de indicadores, como contribuição à formulação,
monitoramento e validação das políticas regionais de educação e atendendo aos requisitos de
comunicação, gestão do conhecimento, informação e trabalho cooperativo no âmbito do SEM.10

Assim sendo, o Setor Educativo do MERCOSUL(SEM) apresentou-se, desde a sua criação, como
oportunidade para o bloco de países participantes avançar em direção a um regime educativo
internacional, de forma compartilhada e solidária. O sucesso ou não na consecução desse objetivo
é matéria de debate, suscitando posições controversas dentro e fora do projeto.11

II . Setor Educacional do MERCOSUL e a Educação Superior –
documentos principais

Na primeira Reunião de Ministros da Educação (RME), realizada em 1991, firmou-se um
Protocolo de Intenções originário do Primeiro Plano Trienal para o Setor Educacional do
Mercosul, cujos tópicos principais são citados adiante.

1.  O 1º Plano Trienal para o Setor Educacional do MERCOSUL     -     1992/1994 - 1998

O 1º Plano Trienal foi implementado a partir de junho de 1992 e tinha duração inicialmente
prevista para dois anos. Por ratificação estabelecida pelos Ministros da Educação no Protocolo
de Ouro Preto12,  de 17/12/1994, foi prorrogado até junho de 1998 e compunha-se dos
seguintes programas e subprogramas:
                                                          
10 O Sistema de Informação e Comunicação (SIC) está baseado no INEP – Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (autarquia vinculada ao MEC e incumbida das estatísticas, censos e
avaliações oficiais da educação do Brasil),  é gerenciado por comissão de representantes dos países participantes,
e, não obstante sua importância, tem encontrado dificuldades práticas para manter-se atualizado e operante.
11 FULQUET, Gaston A., 2006, p. 16 e17.
12 “Após sua criação, em 1991, a estrutura institucional do MERCOSUL foi bastante alterada por ocasião da
Reunião de Cúpula de Presidentes de Ouro Preto, realizada em dezembro de 1994, que aprovou o Protocolo de
Ouro Preto. Adicional ao Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro Preto estabeleceu o atual arranjo
institucional do MERCOSUl, dotando-o de personalidade jurídica internacional e atribuindo-lhe competência
para negociar, em nome próprio, acordos com terceiros países, grupos de países e organismos internacionais”.
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1. Formação de Consciência Social Favorável ao Processo de Integração
I. Informação e reflexão sobre o impacto do processo de integração do Mercosul.
II. Aprendizagem dos idiomas oficiais do Mercosul.

2. Capacitação de Recursos Humanos para Contribuir para o Desenvolvimento
I. Educação Básica e Média.
II. Formação Técnico-profissional.
III. Formação e Capacitação de Recursos Humanos de Alto Nível.
IV. Pesquisa e Pós-graduação.

3. Compatibilização e Harmonização dos Sistemas Educacionais
I. Harmonização acadêmica, jurídica e administrativa.
II. Sistema de Informação.

2.  MERCOSUL 2.000: desafios e metas para o setor educacional -  1996

Em 20/6/1996 a Reunião de Ministros da Educação aprovou Documento intitulado
MERCOSUL 2.000: desafios e metas para o setor educacional, que enfatiza a questão da
qualidade nas políticas educacionais da região e destaca as seguintes áreas prioritárias dos
programas e projetos regionais a serem desenvolvidos pelo SEM:

1. Renovação educacional;
2. avaliação educacional;
3. educação e trabalho;
4. cooperação universitária;
5. sistema de informação; e
6. temas multidisciplinares especiais (transversais).

Assim, o 1º Plano Trienal 1992-1994-1998 e o Documento MERCOSUL 2.000 demarcaram o
referencial para as ações desenvolvidas no setor educacional do MERCOSUL entre 1992 e 1998.
Destaca-se no período a decisão do Conselho do Mercado Comum (MERCOSUL/CMC/DEC.
Nº 33/04) de criar o Fundo de Financiamento do Setor Educacional do MERCOSUL (FEM),
“com o objetivo de financiar os programas e projetos do setor educacional do MERCOSUL que
fortaleçam o processo de integração regional.” Neste quadro, um lento e complexo processo de
organização dos mecanismos de funcionamento e gestão da nova experiência interpaíses teve
lugar e por ocasião da avaliação dos sete primeiros anos de existência do Setor Educacional do
MERCOSUL(SEM), os Ministros da Educação apontaram avanços em diversas áreas, conforme
se segue.

                                                                                                                                                                                     
In Estudo Analítico Comparativo do Sistema Educacional do MERCOSUL(2001-2005) - MERCOSUL2008. Op
cit., p.41.
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3. O 1º balanço do Setor Educacional do MERCOSUL(SEM) - 1998

Em 1998, quando da elaboração do 2º Plano Trienal 1998/2000, foram destacados os seguintes
resultados positivos da experiência do SEM no período 1992 - 1998:

1. A aprovação de protocolos facilitadores do reconhecimento e da equiparação de estudos, da
livre circulação de estudantes, do intercâmbio de docentes universitários e da formação de
recursos humanos em nível de pós-graduação;

2. o início dos trabalhos de compatibilização e adequação dos currículos de educação básica, no
tocante à aprendizagem das línguas oficiais do MERCOSUL e ao ensino de História e
Geografia, e dos currículos de formação técnico-profissional, na perspectiva da formação por
competência;

3. a criação de um Sistema de Informação e Comunicação do SEM; e
4. a construção, por um coletivo acadêmico de docentes e técnicos dos países membros, de um

mecanismo experimental de credenciamento de cursos universitários.

3.1. Na Educação Básica - ensino fundamental, médio (técnico e não-técnico) - foram
apontados os seguintes Protocolos e Acordos, aprovados pelo Congresso Nacional:

- Protocolo de Integração Educacional para o Reconhecimento de Certificados, Títulos e
Estudos de Nível Fundamental e Médio Não - Técnico (Buenos Aires, 4/8/1994).13

- Protocolo de Integração Educacional para a Revalidação de Diplomas, Certificados,
Títulos e de Reconhecimento de Estudos de Nível Médio Técnico (Assunção,
28/7/1995).

No campo da formação profissional, além da assinatura e ratificação deste Protocolo, foi
destacado o avanço dos debates sobre certificação e definição de competências básicas de trabalho
comuns aos países membros. A Organização dos Estados Americanos (OEA) apóia um projeto
regional sobre educação e trabalho voltado para o estabelecimento de tais competências, por meio
da compatibilização de perfis de cursos profissionalizantes.

Além da assinatura dos citados Protocolos, o ensino da História e Geografia foi escolhido
como o eixo dos trabalhos. Inicialmente idealizado para garantir uma formação histórico-
geográfica mínima que facilitasse as transferências de um país a outro, o tema logo alcançou
sentido mais profundo. A partir da definição de conteúdos nacionais mínimos e de bibliografia de
                                                          
13 Alunos do ensino fundamental e médio em países do MERCOSUL– Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai,
Bolívia e Chile – a partir de 2010 já poderão se matricular em séries equivalentes em qualquer desses países, sem
prejuízo da continuidade dos estudos. A equivalência será feita com base numa tabela prevista no Protocolo de
integração educativa e reconhecimento de certificados, títulos e estudos de nível fundamental e médio não-
técnico entre os países que compõem o bloco. Este protocolo, que resulta do citado Acordo de 2002, só foi
incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro em 2010, pelo Decreto nº 6.729, de 12 de janeiro, que ratifica a
norma internacional.
(fonte:Comunicação/MEC-http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=11973 )
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apoio docente, passou-se a discutir o redimensionamento do ensino e da produção de
conhecimentos históricos e geográficos em um contexto de integração regional, bem como o seu
papel na formação de cidadãos com visão e consciência integracionista, cooperativa e solidária.

O incentivo à aprendizagem dos idiomas oficiais do MERCOSUL também significou parcela
importante da sensibilização social para a integração. Foi crido um Grupo de Trabalho de
Políticas Lingüísticas com o objetivo de identificar ações para a difusão dos idiomas dos países
do Mercosul. E independentemente das ações implementadas no âmbito da Reunião de Ministros
da Educação, a oferta do ensino de Português e Espanhol nos países do MERCOSUL vem desde
então crescendo significativamente, em decorrência das demandas sociais14.

3.2. Merece destaque no período o desenho e a construção do primeiro Sistema de
Informação e Comunicação (SIC) do Setor Educacional do Mercosul, com a finalidade de
registrar, sistematizar e colocar à disposição as experiências, as estatísticas e informações gerais e
específicas sobre a educação nos países participantes. Na forma de um Banco de Dados, o
primeiro experimento do SIC pretendeu oferecer, em meio eletrônico, informações sobre as
atividades realizadas, as negociações e decisões tomadas nas Reuniões de Ministros, além de
armazenar dados, legislação e documentos, destinando ainda espaços para a interação e
comunicação dos atores do Setor. Os Ministérios disponibilizaram técnicos de informática e de
comunicação e já em 2001 estava em funcionamento um piloto do projeto.15 Instância
indispensável de guarda e gestão da informação e do conhecimento no âmbito do SEM, o SIC
visava também sensibilizar a população regional sobre a importância da educação no processo de
integração, buscando intensificar as relações entre o CCR e as demais Comissões.  Busca
desenvolver programas de capacitação e gestão da informação na educação de forma presencial e
virtual, constituindo-se em importante ferramenta à disposição para o desenvolvimento de
projetos interativos, principalmente a distância.

3.3. No que concerne à Educação Superior, entre os primeiros Protocolos e Acordos
firmados pelo SEM, ressaltam dois, de 1995, referentes à área da pós-graduação:

                                                          
14 O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 5 de agosto de 2005, sancionou a Lei nº 11.161, que Dispõe sobre
o ensino da língua espanhola.  Em seu artigo 1º, ela estabelece a obrigatoriedade da oferta da língua espanhola
pelas escolas, a matrícula facultativa para o aluno e a implantação gradativa nos currículos plenos do ensino
médio, num prazo de 5 anos. Faculta ainda a inclusão do espanhol nos currículos plenos do ensino fundamental
(de 5ª a 8ª séries).
Observa-se que esta lei esperou quase 50 anos para ser aprovada. Já em 1956 o então presidente Juscelino
Kubitscheck pediu ao Congresso Nacional que elaborasse uma lei para introduzir o ensino do espanhol nas
escolas do país. O primeiro projeto neste sentido é de 1958 e foi rejeitado.
15 Em que pesem as dificuldades de ordem prática, técnica e política, pode-se dizer que a iniciativa frutificou. Em
junho de 2008, durante a Conferência Regional para a Educação Superior da UNESCO (CRES 2008), em
Cartagena de Indias, Colômbia, foi apresentado o MESALC - Mapa da Educação Superior na América Latina e
Caribe, amplo estudo do IESALC ( Instituto Internacional da Unesco para a Educação Superior da América
Latina e do Caribe) que abrange, entre outros, estatísticas educacionais  relativas aos países da região. Foi
desenvolvido por equipe técnica do Laboratório de Computação Científica (LCC) da UFMG, da qual fazem parte
especialistas que participaram da construção do SIC/MERCOSUL, em seus primórdios.
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- O Protocolo de Integração Educacional para o Prosseguimento de Estudos de Pós-
graduação nas Universidades dos Países Membros do MERCOSUL (Montevidéu, 30
de novembro de 1995); e o

-     O Protocolo de Integração para a Formação de Recursos Humanos no Nível da Pós-
graduação entre os Países Membros do MERCOSUL (Montevidéu, 30 de novembro de
1995).

Este último Protocolo objetiva a formação e o aperfeiçoamento de docentes universitários e
pesquisadores e o apoio à abertura de cursos de especialização em áreas estratégicas para o
desenvolvimento regional. Visa também  estabelecer um sistema de intercâmbio entre Instituições
Federais de Ensino Superior (IFES), pelo qual docentes e pesquisadores, trabalhando em áreas comuns
de pesquisa, possam desenvolver projetos conjuntos.

Atente-se para o fato de que esses Acordos referem-se apenas ao reconhecimento de estudos
para fins acadêmicos e de prosseguimento de estudos, não habilitando automaticamente
para o exercício profissional.

Com relação à Graduação, o destaque indubitavelmente é a construção compartilhada do
chamado Mecanismo Experimental de Credenciamento de Cursos para o
Reconhecimento de Títulos de Graduação Universitária nos Países do MERCOSUL (o
MEXA), descrito adiante.

3.3.1. O Mecanismo Experimental de Credenciamento de Cursos para o
Reconhecimento de Títulos de Graduação Universitária nos Países do MERCOSUL
(MEXA) – 1998

Firmado em 19 de junho de 1998 em Buenos Aires, Argentina, pelos Ministros da Educação dos
Estados Partes e Associados e referindo-se ao reconhecimento de estudos de graduação, o
Memorandum de Entendimento objetivava implementar, em caráter experimental e
voluntário, um sistema de credenciamento16 de cursos superiores (ou carreiras, no jargão dos
países de língua espanhola), apoiado num processo de avaliação de pares, com a participação de
especialistas dos países membros do Mercosul, e que obedeceria a padrões de avaliação
                                                          
16 No Brasil, os meios burocrático/administrativo educacional e acadêmico fazem distinção entre os termos
credenciamento e acreditação. O termo credenciamento é utilizado no âmbito das atividades de regulação
educacional a cargo do poder público. Assim, o Ministério da Educação (MEC) responsabiliza-se, por exemplo,
pela regulação das instituições de ensino superior do sistema federal de ensino (que abrange a totalidade das
instituições públicas federais e das instituições privadas), sendo de competência da Secretaria de Educação
Superior (Sesu/MEC) os atos autorizativos de credenciamento ou recredenciamento de instituições de ensino
superior e de autorização, reconhecimento e renovação do reconhecimento de cursos superiores de graduação e
sequenciais. O termo acreditação, por sua vez, designa as atividades de que aqui se tratam, ou seja, no Brasil se
diz acreditação de Cursos no Sistema MEXA ou  no sistema ARCU-SUL, no contexto do MERCOSUL
Educacional.
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fixados segundo critérios técnicos de mérito, acordados entre os países signatários do
Memorando. O reconhecimento, pelos Estados Partes e Associados, do diploma de curso
superior credenciado, sem qualquer vínculo automático com o exercício profissional, era visto
como o principal benefício do credenciamento.

O Memorando de Entendimento de 1998 explicitava os princípios gerais, os critérios para
determinação dos cursos a credenciar, os procedimentos para a avaliação dos títulos e carreiras, o
alcance e as implicações do credenciamento:
Princípios Gerais

1. O credenciamento é o processo mediante o qual se outorga validade pública, de acordo com
as normas legais nacionais, aos títulos universitários, garantindo que os cursos
correspondentes cumpram com requisitos de qualidade previamente estabelecidos no âmbito
regional.Este processo estará baseado em mecanismos de avaliação que permitam garantir a
devida formação dos titulados.

2. A implementação deste mecanismo respeitará as legislações de cada país.

3. Será respeitada a autonomia das instituições universitárias.

4. O credenciamento referir-se-á a cursos indicados pela Reunião de Ministros, que contem com
reconhecimento oficial e dos quais já existam graduados.

5. Será feito segundo critérios e parâmetros de qualidade comuns para cada curso, acordados
pela Reunião de Ministros. Para tanto, esta conformará uma comissão consultiva de
especialistas por área. Cada comissão apresentará uma proposta, que será objeto de consulta
junto aos setores interessados na área.

6. A adesão ao mecanismo de credenciamento será voluntária e poderão solicitá-la unicamente
instituições reconhecidas no país de origem e habilitadas para outorgar os títulos dos cursos
de que se trata, conforme sua normativa legal interna.

7. A solicitação de credenciamento do curso deverá estar acompanhada de um relatório
institucional e de auto-avaliação, preparado segundo normas preestabelecidas.

8. No processo de credenciamento, deverá solicitar-se o parecer de um Comitê de Pares, que
levará em conta os critérios e parâmetros de qualidade fixados. A composição do Comitê de
Pares para a avaliação de cada curso contemplará a participação de ao menos um especialista
de cada um dos países do MERCOSUL.17

                                                          
17 Em novembro de 1999 o Memorandum foi emendado em quatro pontos. Neste item, por exemplo, definiu-se
que o Comitê de Pares teria três membros; sendo um do País cujo curso estivesse sendo credenciado, e dois de
outros países signatários.
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9. O credenciamento será periódico. Para cada curso selecionado, a Reunião de Ministros
indicará o período de validade do credenciamento, segundo recomendação da comissão
consultiva de especialistas correspondente.

10. Os efeitos do credenciamento serão válidos em todos os Estados Partes.

Critérios para a determinação dos cursos

O mecanismo será aplicado em caráter experimental e gradual, a carreiras que requeiram título
universitário ou equivalente legal como condição para o exercício da profissão.

Procedimento para credenciamento

1. O credenciamento dos cursos será feito por Agência Nacional de Credenciamento, que
reúna as seguintes características:

1.1. Que seja uma pessoa de direito público, reconhecida de conformidade com as
disposições legais e constitucionais vigentes em seu país de origem.

1.2. Que tenha caráter coletivo em sua conformação.

1.3. Que sua composição garanta a idoneidade de seus membros e a autonomia de suas
decisões.

1.4. Que seja indicada à Reunião de Ministros pelo Estado Parte que representa.

2. O credenciamento será solicitado para curso determinado pela instituição responsável pelo
mesmo, segundo os princípios gerais estabelecidos neste documento.

3. A Agência Nacional de Credenciamento analisará a solicitação apresentada e outorgará ou
denegará o credenciamento, segundo os critérios e parâmetros comuns, o relatório de auto-
avaliação e seu procedimento de trabalho.

4. A opinião dos membros do Comitê de Pares, quando unânime, terá caráter vinculante para a
decisão da Agência Nacional de Credenciamento.18

5. O Comitê de Pares deverá considerar, em seu parecer, os resultados obtidos em outros
processos de credenciamento pelo curso em questão.19

6. O processo de avaliação compreenderá o curso em sua totalidade, incluindo os programas,
corpo docente, biblioteca, infra-estrutura de serviços, laboratórios, dentre outros aspectos.

                                                          
18 Item retirado na revisão de 1999.
19 Idem.
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7. A resolução que denegue o credenciamento de um curso não será passível de recurso,
salvaguardado o direito da instituição interessada de solicitar a nulidade do processo, conforme a
legislação nacional.

8. A resolução que outorgue o credenciamento poderá ser impugnada pela parte interessada, no
caso de manifesto descumprimento dos procedimentos, critérios e parâmetros estabelecidos,
cabendo à Reunião de Ministros resolver a questão com base em juízo fundamentado, emitido
por uma Comissão de Especialistas convocada para tanto.

9. A resolução que outorgue o credenciamento de um curso será comunicada à Reunião de
Ministros.

10. O Sistema de Informação e Comunicação do MERCOSUL fornecerá informação sobre as
agências credenciadoras, os critérios de credenciamento e os cursos credenciados.

11. A informação e a publicidade das regras e resoluções deverão referir-se somente aos cursos
credenciados.

12. O primeiro credenciamento não deverá exceder cinco anos e os subsequentes terão duração
definida em cada caso. Quando se requeira um novo credenciamento, entender-se-á que o
concedido anteriormente continua vigente até a nova resolução, sempre que a instituição
tenha apresentado a documentação pertinente em forma e tempo hábeis.20

13. A resolução que denegue o credenciamento distinguirá entre os cursos que apresentam
insuficiências reparáveis, isto é, que podem voltar a ser apresentados a qualquer momento,
uma vez cumpridas as condições necessárias, e aqueles cuja apresentação não poderá ser
reiterada antes do prazo de um ano.21

14. Os Estados Partes comprometem-se a facilitar projetos de monitoração e cooperação entre as
Agências Credenciadoras Nacionais. Para tanto, estabelecer-se-á Reunião de Agências de
Credenciamento do Mercosul, que se reunirá pelo menos uma vez por ano.

15. Essa Reunião implementará um procedimento para avaliar o funcionamento do mecanismo
de credenciamento de cursos, informando seus resultados à Reunião de Ministros.

16. A Reunião de Ministros determinará as demais medidas necessárias para o funcionamento do
presente mecanismo de credenciamento.

Alcance e implicações do credenciamento

                                                          
20 Em 1999, acrescentou-se a seguinte frase no inicio do dispositivo: “O tempo de vigência do primeiro
credenciamento deve ser fixado de acordo com critérios e recomendações das comissões consultivas de cada
curso”.
21 No final deste dispositivo acrescentou-se em 1999 a frase que se segue: ”Os cursos indeferidos, uma vez
cumpridas as condições para serem credenciados, poderão voltar a apresentar sua solicitação de credenciamento
ao fim de 2 anos”.
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Os Estados Partes, por meio de seus organismos competentes, reconhecerão os títulos de
graduação universitária outorgados por instituições de nível superior, cujos cursos tenham sido
credenciados conforme este mecanismo.

1. O reconhecimento acadêmico dos títulos de graduação universitários que seja outorgado em
virtude do estabelecido no presente documento não conferirá, per se, direito ao exercício da
profissão.

2. Quando se outorga o credenciamento, este produzirá efeitos a partir do ano acadêmico em
que se apresentou a solicitação. Tais efeitos, em regra geral estender-se-ão aos títulos obtidos
por quem tenha iniciado o curso durante aquele ano acadêmico e o tenha concluído já
estando o curso credenciado.

3. A Reunião de Ministros estabelecerá o regime de exceção a essa regra e os critérios para sua
aplicação por parte das Agências Nacionais de Credenciamento.

4. Para os efeitos do presente mecanismo de credenciamento, serão considerados títulos de
graduação universitários, ou equivalentes, aqueles reconhecidos como tais pela normativa
jurídica nacional dos Estados Partes.

4. O 2º  Plano Trienal para o Setor Educacional do MERCOSUL- 1998 - 2000

Aprovado em junho de 199822, este Documento retomou e expandiu as áreas prioritárias de
atuação conjunta no âmbito educacional, definidas nos documentos anteriores. Os eixos da
integração e da qualidade da educação permaneceram como objetivos a serem alcançados.

O Plano Trienal 1998-2000 compunha-se de três partes: a Primeira estabelecia os Termos de
Referência; na Segunda, detalhava-se o Plano Trienal e a Terceira Parte continha o
Compromisso de Brasília, em que se explicitavam as metas do Plano para o ano 2000.

Os Termos de Referência definiam que o Setor Educacional do MERCOSUL(SEM) atuaria
conforme os seguintes princípios orientadores:

(I) Integração regional e respeito à diversidade: o SEM contribui para a
consecução dos objetivos do Mercado Comum do Sul, no sentido assinalado pelo
Protocolo de Intenções de dezembro de 1991, e reconhece a soberania e o direito
à autodeterminação de que goza cada um dos Estados Partes, bem como as
múltiplas expressões culturais presentes na região.

                                                          
22 Assinaram o Documento os então ministros Paulo Renato Souza (Ministro da Educação do Brasil) ; Rafael
Jacobo (Vice-Ministro de Educação do Paraguai) ; Antonio Guerra ( Subsecretário de Educação e Cultura do
Uruguai) ; Manuel García Solá ( Vice-Ministro de Educação da Argentina). Pelos Estados associados assinou
Tito Hoz de Vila Quiroga (Ministro de Educação, Cultura e Desporto da Bolívia).
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(II) Compromisso democrático: o SEM auxilia na criação das condições para que os
sistemas educacionais sejam um instrumento eficaz na promoção dos valores
democráticos que os Presidentes dos Estados Partes consagram no documento
"Compromisso Democrático".

(III) Educação de qualidade para todos: o SEM é instância privilegiada para
favorecer a melhoria contínua dos níveis de qualidade da educação ministrada na
região, com sentido de equidade, promovendo e aproveitando adequadamente a
cooperação entre os Estados Partes e o apoio de organismos multilaterais e
internacionais.

Duas áreas foram consideradas prioritárias para as ações conjuntas e assim se detalhavam suas
respectivas linhas programáticas:

Área I: Desenvolvimento da identidade regional, por meio do estímulo ao conhecimento
mútuo e a uma cultura de integração.

Linhas Programáticas:
- Criação de condições que facilitem e promovam a mobilidade de estudantes e
professores, por meio da elaboração de programas específicos.
- Estímulo à construção de redes e programas de cunho regional, nos diversos níveis
compreendidos nos sistemas educacionais.
- Favorecimento da aprendizagem dos idiomas oficiais do Mercosul, mediante a
aprovação de políticas adequadas, o aproveitamento do currículo escolar e o
desenvolvimento de programas não convencionais de ensino.
- Introdução da perspectiva regional na formação de docentes e de administradores
educacionais.
- Difusão e fomento da literatura e das artes regionais, por meio de sua adequada
consideração nos currículos escolares e de iniciativas de educação não formal.
- Implementação de programas que privilegiem a perspectiva regional na aprendizagem da
História e da Geografia.
- Elaboração e aplicação de programas de formação em valores que fomentem a
convivência democrática no quadro da integração regional.

Área II: Promoção de políticas regionais de capacitação de recursos humanos e melhoria
da qualidade da educação.

Linhas Programáticas:
- Realização de estudos estratégicos para identificar as necessidades de formação
profissional e técnica na região, segundo sua evolução política, social, econômica e
cultural, facilitando a definição de políticas regionais.
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- Fomento à cooperação intra-regional, com vistas a favorecer a transferência de
conhecimentos e tecnologias e o intercâmbio de estudantes, docentes e pesquisadores, no
quadro dos protocolos existentes.
- Favorecimento da incorporação de tecnologias avançadas no ensino, facilitando a
construção ou aquisição de aprendizagens significativas pelos alunos e a modernização da
docência.
- Otimização dos processos de formação do professorado e dos administradores
educacionais.
- Estímulo ao aproveitamento dos espaços de integração pelos diversos atores que
integram o cenário dos sistemas educacionais, visando melhorar a qualidade e a equidade
na Educação e criando os mecanismos adequados nos níveis político, de coordenação e de
execução.
- Promoção de uma cultura da avaliação, que inclua o intercâmbio de experiências e o
estímulo ao estabelecimento de indicadores comuns, possibilitando conhecer a evolução
da educação no Mercosul.

0 planejamento para o triênio 1998-2000 reconhecia explicitamente o valor dos instrumentos de
integração educacional para potencializar a integração econômica, uma vez que as nações
entendiam que o crescimento e o desenvolvimento econômicos não decorriam automaticamente
para os países como subproduto de sua inserção na economia mundial globalizada. Nesta
perspectiva, os participantes do SEM já reconheciam que o poder de concorrência de um país ou
bloco de países no mercado, imposto pela globalização da economia, dependia cada vez mais da
qualidade dos recursos humanos, do domínio do conhecimento, da ciência e da
tecnologia aplicada aos métodos de produção, e menos da disponibilidade de mão-de-obra
barata e da mera existência de recursos naturais. Portanto, o cenário considerado na definição do
Plano  levava em conta que, em futuro próximo, na região:

a) Iria se tornar mais aguda a exigência de proporcionar educação de qualidade para todos,
buscando maior justiça social, eliminação da pobreza e maior competitividade no mercado,
baseada na capacidade e produtividade das pessoas;

b) Intensificar-se-ia a mobilidade da força laboral para além das fronteiras nacionais, em busca
de emprego em zonas de maior atividade econômica ou em pólos de desenvolvimento
industrial, o que exigiria da educação a formação de uma consciência de integração e a
aquisição de novos hábitos, atitudes e competências laborais gerais;

c) aumentaria a pressão para que os sistemas educacionais continuassem a melhorar a qualidade
da educação oferecida e o controle da qualidade do resultado obtido, de modo a assegurar a
formação de competências (saberes, práticas e atitudes) em níveis equivalentes e facilmente
credenciáveis, num espírito de integração regional;
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d) acelerar-se-iam as mudanças e inovações educacionais para satisfazer em tempo hábil os
requerimentos do setor laboral no sentido de maior e mais rápida integração e modernização,
pressupondo maior e melhor articulação entre educação e trabalho;

e) aumentaria a exigência de maior participação do setor empresarial, das comunidades e das
famílias como atores do processo educacional, em consequência da busca de maior relevância
e pertinência da educação;

f) cresceria a demanda por mais recursos para a educação, em decorrência das novas funções
que o cenário outorgava ao setor, bem como do incremento das funções que já cumpria, o
que, por sua vez, implicaria no fortalecimento das responsabilidades, nesse âmbito, do Estado
e da comunidade.

Em conclusão: Em 1998 o SEM manifestava a certeza de que a educação constituía elemento
crucial de preparo dos cidadãos para o desafio decorrente dos novos modos e estilos de
produção, bem como para a redefinição dos imaginários coletivos que favorecessem uma
existência humana mais plena. E para facilitar o cumprimento dos objetivos constantes do Plano
Trienal 1998-2000, os Ministros da Educação definiram, na Terceira Parte do documento, o
Compromisso de Brasília, que continha as seguintes metas a serem atingidas até o ano 2000:

4.1. O Compromisso de Brasília: Metas do 2º Plano Trienal para o ano 2000

I. A compatibilização de aspectos curriculares e metodológicos a partir de uma
perspectiva regional

• Desenvolver proposta de metodologia e de produção de materiais acadêmicos,
pedagógicos e didáticos para o ensino da História e da Geografia a partir de uma
perspectiva regional.

• Elaborar proposta de difusão da Literatura e Arte dos países membros e associados.
• Ter avançado na inclusão, no currículo escolar do ensino médio, do estudo das línguas

oficiais do Mercosul.

II. Intercâmbio de alunos, docentes e pesquisadores
• Elaborar programas de intercâmbio de estudantes dos diferentes níveis e modalidades de

ensino.
• Elaborar um sistema de transferência de créditos acadêmicos, para favorecer a

mobilidade de alunos de graduação e pós-graduação.
• Promover a realização de cem estágios de técnicos, dirigentes e docentes, no âmbito

técnico-pedagógico.

III. Informação e comunicação
• Ter consolidado um Sistema de Informação e Comunicação, capaz de fornecer dados e

informações quantitativas e qualitativas para apoiar os Ministros, o Comitê
Coordenador Regional, as Comissões Técnicas Regionais e os Grupos de Trabalho na
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gestão de programas e ações do SEM, bem como de promover espaços de
comunicação e discussão para os diversos atores dos sistemas educacionais da região.

• Criar espaços permanentes, nos âmbitos nacional e regional, dedicados à reflexão,
discussão e divulgação das ações do setor educacional do Mercosul, com a
participação de diversos atores e representantes de instituições educacionais.

IV. Avaliação e credenciamento
• Definir indicadores básicos de qualidade comuns em todos os níveis e modalidades de

ensino na região.
• Compatibilizar três perfis técnico-profissionais, formulados por competência, no âmbito

da educação tecnológica.
• Ter constituída, em todos os países membros, a Agência Credenciadora Nacional, que

avaliará, credenciará e acompanhará cursos/programas de graduação, no quadro do
Memorando de Entendimento sobre a Implementação de um Mecanismo
Experimental de Credenciamento de Cursos para o Reconhecimento de Títulos de
Graduação Universitária nos Países do Mercosul.

• Ter concluído o processo de credenciamento, em caráter experimental, de três cursos
selecionados, nos moldes do Memorando de Entendimento, pelo menos em dois dos
países signatários.

• Encaminhar, com vista à implementação em cada país membro e associado, a
organização de uma comissão oficial de avaliação, credenciamento e
acompanhamento de cursos/programas de pós-graduação, adotando princípios
comuns para estas comissões no que se refere a critérios e procedimentos.

V. Formação de Recursos Humanos
• Definir três áreas de cooperação científica e tecnológica prioritárias para o

desenvolvimento sócio-econômico da região e ter identificadas as instituições de
pesquisa e de ensino superior aptas a participar desta cooperação.

• Consolidar uma rede de instituições educacionais na região para o intercâmbio de
informações, transferência de tecnologia e capacitação e atualização permanente de
dirigentes, docentes e alunos da educação técnico-profissional.

• Implementar dois programas conjuntos de cooperação em formação de recursos
humanos em nível superior, nas áreas de Políticas Públicas e Vinculação
Universidade-Setor Produtivo.

• Ter estruturado um curso a distância, cujo conteúdo seja tema de interesse regional, a ser
veiculado no Sistema de Informação e Comunicação do MERCOSUL Educacional.

Os ministros da Educação entendiam que, além de seu valor intrínseco, o alcance destas metas
permitiria consolidar o perfil do Setor Educacional no âmbito do MERCOSUL.

Assim já em dezembro de 1998, em resposta a dispositivos definidos no 1º e no 2º Planos de
Ação, os Ministros da Educação selecionaram as áreas de Agronomia, Engenharia e Medicina
como focos do primeiro processo de credenciamento experimental. Previa-se que até o ano 2000
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os países participantes pudessem, por meio de suas Agências Credenciadoras, já estar em
condições de receber e processar as candidaturas das instituições de ensino superior que se
dispusessem a participar do processo de credenciamento (no Brasil, de acreditação) dos cursos ou
carreiras das três áreas selecionados para o experimento acadêmico.

5. O 2º balanço do Setor Educacional do MERCOSUL(SEM) - 2001

Por ocasião da comemoração dos 10 anos de experiência do Setor Educacional do Mercosul, um
balanço da situação do SEM permitiu aos ministros da Educação identificar como avanços
significativos, os seguintes fatos:

• A coordenação de instâncias de trabalho em nível intergovernamental para a definição
de marcos conceituais, normativos e operativos;

• a aprovação de protocolos e acordos de integração educacional nos níveis da educação
básica, média técnica e não técnica e universitária;

• a sensibilização dos sistemas educativos e dos atores da sociedade civil da região para a
formação da consciência de pertinência a um espaço comum ampliado;

• a sensibilização para a aprendizagem dos idiomas oficiais do Mercosul;

• a articulação com os organismos internacionais, capitalizando experiências na
formulação e coordenação de projetos regionais;

• a constituição e a operação do Sistema de Informação e Comunicação (SIC);

• a formulação, a implementação e o teste de um Mecanismo Experimental de
Acreditação de Carreiras para o Reconhecimento de Títulos de Grau Universitário
nos países do MERCOSUL(o chamado MEXA)

• a harmonização de perfis profissionais por competências em educação tecnológica no
Nível Médio Técnico;

• a formulação e a implementação de estratégias para o ensino da História e Geografia
numa perspectiva regional.

O diagnóstico revelou também a necessidade de se adequar a estrutura do SEM, de melhorar sua
gestão e gerar um sistema de financiamento eficiente para implementar as ações previstas.
Apontou também a necessidade de incorporação de novos atores educacionais ao processo de
integração, de promoção de articulações com as demais instâncias do MERCOSUL e, sobretudo,
de reconhecimento da instituição educacional como espaço cultural privilegiado para a formação
de uma consciência favorável à integração regional com impacto na escola, tida como núcleo
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básico. Em paralelo às ações específicas definidas para a Educação Básica e Média (técnica e
tecnológica ou não), que não serão abordadas neste trabalho, o bloco temático do Plano
Estratégico relativo à Educação Superior definiu três áreas prioritárias para ação no período
subsequente, de 2001 a 2005:

•  Acreditação
Segundo os ministros, um sistema de credenciamento ou acreditação de cursos/carreiras
como mecanismo de reconhecimento de títulos de graduação facilitará a mobilidade na região,
estimulará os processos de avaliação com a finalidade de elevação da qualidade educativa e
favorecerá a comparabilidade dos processos formativos em termos de qualidade acadêmica.

• Mobilidade
Conforme a Reunião dos Ministros da Educação (RME), instância máxima do Setor
Educacional do MERCOSUL, a constituição de um espaço comum regional da educação
superior tem um de seus pilares no desenvolvimento de programas de mobilidade, que
abarcará projetos e ações de gestão acadêmica e institucional, mobilidade estudantil,
sistemas de transferências de créditos e intercâmbio de docentes e pesquisadores. Na
primeira etapa, em curso, tenta-se recuperar programas existentes na região, com o
objetivo de potencializá-los e promover a criação de novos âmbitos de cooperação,
expandindo a relação entre universidades e associações de universidades.

• Cooperação interinstitucional
Os atores centrais do processo de integração regional na educação superior são as próprias
instituições universitárias. Importa, portanto, resgatar as experiências já desenvolvidas ou
em curso, promovê-las, expandi-las, enfatizando o desenvolvimento de programas
colaborativos de graduação e de pós-graduação, de programas de pesquisa conjunta, a
constituição de redes de excelência e o trabalho conjunto com outros níveis educativos em
matéria de formação de professores.

6.  O 3º Plano de Ação do Setor Educativo do MERCOSUL(SEM) - 2001-2005

Firmado ao final da XX Reunião de Ministros da Educação (RME), realizada em Assunção,
Paraguai, no dia 28 de junho de 2001, o 3º Plano de Ação, denominado por seu autores ‘Plano
Estratégico’, destaca, em sua introdução, que no marco do Tratado de Assunção, instituidor do
Mercosul, em 1991, os Presidentes dos Estados Partes se comprometeram a “garantir o direito à
educação básica e a favorecer o acesso à educação técnica vocacional, sendo ambos elementos-chave para a superação
da pobreza e para a mobilidade social e econômica”. Assim, passados 10 anos da criação do Mercosul, os
Ministros da Educação assim redefiniram a missão do Setor Educativo do
MERCOSUL(SEM):

“contribuir para  os objetivos do MERCOSUL conformando um espaço educativo comum,
estimulando a formação da consciência cidadã para a integração, a mobilidade e os intercâmbios, com a
finalidade de obter uma educação de qualidade para todos, com atenção especial para os setores mais
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vulneráveis, em um processo de desenvolvimento com justiça social e respeito à diversidade cultural dos
povos da região”.

Reafirmaram ainda que a qualidade da formação dos recursos humanos e o acesso ao
conhecimento fazem da educação ferramenta essencial para a obtenção da equidade, da
competitividade e para o desenvolvimento da cidadania. Estabeleceram na ocasião as seguintes
metas para 2005:

6.1. Metas para a educação superior -  2005

• Mecanismo Experimental de Acreditação para os cursos de graduação em Agronomia,
Engenharias e Medicina funcionando.

• Aplicação do mecanismo a outras carreiras.

• Acordo de Acreditação de Cursos de Graduação aprovado.

• Programa de capacitação de Pares Avaliadores do MEXA em operação.

• Acordo de Mobilidade aprovado.

• Programa de Mobilidade de estudantes, docentes, pesquisadores e administradores operando.

• Restrições legais que dificultam a implementação do Programa de Mobilidade eliminadas.

• Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas implantado.

• Banco de dados de programas de pós-graduação na região em operação.

• Programas de pós-graduação na região, no marco do Protocolo de Integração Educativa para a
Formação de Recursos Humanos em nível de pós-graduação entre os Países Membros do
MERCOSUL, funcionando.

• Coordenar, em conjunto com a  Reunião Especializada em Ciência e Tecnologia do
MERCOSUL(RECyT), o desenvolvimento de atividades de interesse comum.

• Ações conjuntas na área de formação docente com a Comissão Regional Coordenadora de
Educação Básica realizadas.

• Acordo de Reconhecimento de Títulos de Nível Terciário não - universitário para a continuação
de estudos nos  países do MERCOSUL aprovado.

Definidas com tal grau de clareza, estas metas auxiliaram sobremaneira a criação e o
desenvolvimento de novos mecanismos operacionais para a consecução dos objetivos postulados,
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com resultados interessantes, decerto facultados pela árdua e discreta etapa vencida na década
anterior, plena de trabalhos realizados em comum pelos participantes dos países envolvidos.

7. O 3º balanço das ações do SEM – 2004/2005 - Destaques

A partir do processo de avaliação do Plano estratégico 2001 – 2005, iniciado em novembro de
2004, a Reunião dos Ministros da Educação elaborou Documento tornado marco ordenador dos
projetos e ações a serem desenvolvidos no período subsequente, reunindo as sugestões das
diferentes comissões regionais, foros e seminários ocorridos. Em linhas gerais, a avaliação do
cumprimento das metas preconizadas para 2005 demonstrou que, a despeito da grande crise
econômica e política que se abateu sobre os países membros, e da instabilidade sofrida pelo
próprio Mercosul, o SEM continuou funcionando e avançando nas direções acordadas, ainda que
a passos lentos. As estruturas administrativas, políticas e acadêmicas se mantiveram em
funcionamento e realizaram projetos, como os destacados a seguir:

1. A melhor conformação e o provimento do Fundo de Financiamento para as iniciativas do
SEM;

2. O aprofundamento das relações com outros setores MERCOSUL, ainda que de modo
insuficiente, podendo melhorar;

3. A manutenção de boas relações com organismos internacionais e a construção de
consensos sobre posições regionais, questões e políticas de cooperação;

4. A melhora no relacionamento da SEM com a sociedade, com os meios de comunicação
(ainda insuficiente) e as entidades e organizações da sociedade civil, tendo sido detectada
necessidade de incorporar o movimento docente organizado;

5. A constatação de que a disponibilidade de informação e visibilidade pública do SEM
ainda permaneciam um desafio, já que a comunicação e informação via SIC para os
cidadãos ainda não alcançara o patamar desejável;

6. Os diversos acordos estabelecidos nos vários níveis educacionais.
7. Os avanços consideráveis na implementação do Mecanismo Experimental de Acreditação

- MEXA para cursos de Agronomia, Engenharias e Medicina; na harmonização de novos
perfis técnicos; na capacitação de docentes na educação tecnológica; na criação de
bibliotecas escolares do Mercosul.

8. A concretização de três edições do concurso Caminhos do Mercosul23, que contou com
aporte da OEI e dos países que receberam os estudantes premiados: a Argentina (em
2003), o Chile (em 2004) e o Brasil (em 2005).

                                                          
23 Promovido pelo Setor Educacional do MERCOSUL e a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a
Educação, a Ciência e a Cultura (OEI),  o importante programa Caminhos do MERCOSUL
envolve alunos de ensino médio “no desafio de promover e consolidar uma consciência favorável à integração
regional.” Realiza-se em todos os países membros do SEM e visa gerar espaço de participação estudantil em
campos da cultura e do saber em geral, orientando-se para o desenvolvimento de atividades culturais,
pedagógicas e recreativas; estímulo à pesquisa sobre a região e o processo de integração, sob a ótica de diferentes
disciplinas, por meio da apresentação de trabalhos escritos e tendo em vista o fortalecimento da reciprocidade e
solidariedade entre os estudantes da região, respeitando a diversidade cultural. Realiza-se por Convocatória
Pública e as crianças concorrem com investigação histórica, monografia, ensaio ou texto literário sobre tema
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9. A formulação do esboço de um Programa de Mobilidade da Educação Superior em nível
de graduação a ser executado com a União Européia.24

10.  A implementação do programa de mobilidade estudantil MARCA, com aporte da OEI,
associado aos cursos acreditados via Mecanismo Experimental de Acreditação de Cursos
de Graduação (MEXA).

11.  A montagem de cadastro de experiências inovadoras relacionadas com o setor produtivo;
12. A implementação do “Sistema de Indicadores do MERCOSUL Educacional”;
13. A edição de publicações variadas, com aportes dos países membros, como o “Informe

Comparativo del estado de la educación de los países de la región (1996-2000)”; o documento
“Perfiles Técnico Profesionales - Nivel Medio – Orientaciones Didácticas”  e a coleção
“MERCOSUR lee”.

14. A realização de diversos encontros de especialistas no período, como o havido na Feria
Internacional del Libro de Argentina, los seminários sobre Ensino de História e Geografia, à
atualização de docentes de espanhol e português como línguas estrangeiras, o  Seminário
Internacional de Formação Docente e o Congresso de Educação Tecnológica dos países
do Mercosul.

8.  O 4º Plano de Ação do Setor Educacional do MERCOSUL – 2006 - 2010

Formulado a partir de avaliações iniciadas em 2004, que se estenderam  até 2006, e aprovado em
sua íntegra na XXXª Reunião de Ministros de Educação dos Países Membros e Associados do
Mercosul, realizada em Buenos Aires, Argentina, em 2 de junho de 2006, o 4º Plano de Ação25,
considerando a missão do Setor Educacional do MERCOSUL(SEM) - conformar um espaço educativo
comum, através da concertação de políticas que articulem a educação com o processo de integração do Mercosul,
estimulando a mobilidade, o intercâmbio e a formação da identidade e da cidadania regional, com o objetivo de
atingir a educação de qualidade para todos, com atenção especial aos setores mais vulneráveis, em um processo de
desenvolvimento com justiça social e respeito pela diversidade cultural dos povos da região -, assim definiu os
seus objetivos estratégicos:

Objetivos Estratégicos26

1. Contribuir para a integração regional acordando e executando políticas educativas que
promovam cidadania regional, cultura de paz e respeito à democracia, aos direitos humanos e
ao meio ambiente.

                                                                                                                                                                                     
específico. Cada país seleciona 6 ganhadores, formando-se delegação de 36 estudantes, que, como prêmio,
realizam viagem cultural a localidade na região. Os gastos com transporte aéreo e/ou terrestre nacional e/ou
internacional (incluindo taxas de embarque), alimentação e hospedagem, são cobertos pelos organizadores. A
Argentina realizou a oitava edição do Caminhos do MERCOSUL, cujos ganhadores já foram selecionados e
realizarão uma viagem à Buenos Aires e à Província de Jujuy, Argentina, entre 8 e 16 dezembro de 2010.
24 Veja-se no Anexo IV o Programa MERCOSUL– União Européia  2007-2013 .
25 Fonte: Anexo IV da Acta de la XXXª RME Mercosur – www.sic.inep.gov.br; acesso em 15.5.09.
26 O Anexo II contém a íntegra dos Objetivos estratégicos e as respectivas linhas programáticas postuladas para
cumprimento no período 2006 - 2010.
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2. Promover a educação de qualidade para todos como fator de inclusão social, de
desenvolvimento humano e produtivo.

3. Promover a cooperação solidaria e o intercâmbio, para o melhoramento dos sistemas
educativos.

4. Impulsionar e fortalecer programas de mobilidade de estudantes, docentes, pesquisadores,
gestores, dirigentes e profissionais.

5. Concertar políticas que articulem a educação com  o  processo de Integração do Mercosul.

Princípios orientadores do Plano de Ação:
1. Confiança
2. Respeito e Consenso
3. Cooperação
4. Impacto social, com atenção à dimensão local
5. Difusão e Visibilidade
6. Gradualismo e respeito à autonomia
7. Diálogo e Interação

Resultados esperados em 2010
 
 1. Contribuir para a integração regional acordando e executando políticas educativas que
promovam cidadania regional, cultura de paz e respeito à democracia, aos direitos humanos e ao
meio ambiente.

• Redes de especialistas em História e Geografía, conformadas.
• Conhecimentos de História e Geografía regional  incorporados nos currículos.
• Materiais surgidos de encontros e seminários regionais de História e Geografía difundidos e

disponíveis na página web do SIC.
• Formação e capacitação docente que contemple a temática da integração regional.
• Programas de escolas gêmeas nas zonas de fronteira funcionando.
• Programa de promoção da leitura de autores dos países do MERCOSUL, intercâmbio de

materiais e experiências e acompañamiento docente, funcionando, especialmente nas zonas de
fronteira.

• Reuniões e encontros sobre a educação para a paz, os direitos humanos e o meio ambiente
realizados.

• Material didáctico para la educación para la paz, los derechos humanos y el medio ambiente
publicado.

• Programa de trabalho para o fomento do ensino do espanhol e do português como segundas
línguas funcionando.

• Programas de ensino dos idiomas oficiais do MERCOSUL incorporados a propostas educativas
dos países com vistas a sua inclusão nos currículos.
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• Planos e programas de formação de professores de espanhol e português como segundas línguas,
funcionando em cada país dos estados membros.

2. Promover a educação de qualidade para todos como fator de inclusão social, de
desenvolvimento humano e produtivo.

• Projeto de educação física e recreação desenhado.
• Troca de experiências que promovam a equidade em cada país realizadas.
• Troca de experiências, materiais e práticas de educação infantil, conduzidas.
• Instâncias de reflexão e de intercâmbio de metodologias e propostas para a atenção dos alunos

com necessidades educativas especiais, favorecedoras de sua inclusão nos sistemas de ensino
realizados.

• Experiências inovadoras para a inclusão da diversidade étnica e cultural, identificadas e divulgadas.
• Experiências que conjuguem a educação e a produção, principalmente nas zonas rurais, levantadas

e divulgadas.
• Reuniões para o intercâmbio de experiências de educação não-formal para jovens e adultos,

realizadas.
• Materiais e ferramentas para introduzir e facilitar a utilização das novas tecnologias na educação,

difundidas e implementadas.
• Troca de experiências em educação à distância realizadas.
• Experiências inovadoras relacionadas com o setor produtivo, identificadas e divulgadas.
• Levantamento de experiências de ligação entre as instituições de ensino superior com o setor

produtivo, realizado.
• Indicadores de educação técnica, acordados.
• Levantamento da oferta e procura de trabalho, por região, efetuados.
• Perfis harmonizados regionalmente incorporados às propostas de formação, com vistas à livre

circulação de trabalhadores.
• Resultados dos congressos de educação tecnológica nos países do Mercosul, aplicados.
• Sistema de reconhecimento e certificação de competências em nível regional desenhado.
• Processo de acreditação dos cursos superiores no MERCOSUL acontecendo.
• Sistema de acreditação de estudos de pós-graduação elaborado.
• Troca de experiências, estudos e pesquisas sobre a qualidade do ensino superior realizada.
• Mecanismos de avaliação da qualidade do ensino superior, em funcionamento.

3. Promover a cooperação solidária e o  intercâmbio, para o melhoramento dos sistemas
educativos.

• Estudos analíticos com base em indicadores estatísticos de educação, efetuados.
• Estudos, levantamentos e pesquisas sobre a realidade educacional da região realizados.
• As redes de instituições universitárias da região em operação.
• Redes de pesquisadores da região em operação.
• Redes de centros de educação fundamental e média, trabalhando.
• Redes de centros de formação de professores em funcionamento.
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• Centros de cooperação de excelência entre as universidades da região, funcionando.
• Intercâmbio de conhecimentos e transferência de tecnologia entre diferentes áreas e entre os

diferentes países, realizada.
• Programa de cooperação entre cursos de pós-graduação associados, desenvolvido.

4. Impulsionar e fortalecer programas de mobilidade de estudantes, docentes, pesquisadores,
gestores, dirigentes e profissionais.

• Tabelas de equivalência de estudos do ensino fundamental e médio ampliadas aos países do
Caribe  a outros países fora da região.

• Quadro de equivalências de estudos de nível médio-técnico atualizado.
• Programas de intercâmbio e / ou estágios para estudantes de nível universitário, tecnológico,

médio ebásico executados.
• Programa de mobilidade de estudantes de cursos de graduação no MERCOSUL com fundos da

União Europeia, funcionando.
• Programa de mobilidade de estudantes de cursos de graduação acreditados no MERCOSUL,

institucionalizado  e em operação.
• Programa de mobilidade para professores e estudantes de pós-graduação, implementado.
• Intercâmbio e estágios em nível de supervisores, diretores e professores de centros educativos,

realizados.
• Projeto para a realização de formação de gestores e professores de escolas técnicas em áreas de

fronteira, elaborado e desenvolvido.
• Estágio de professores para o conhecimento de experiências e práticas educativas que promovam

a equidade, realizadas.
• Cursos de graduação dos países associados do MERCOSUL integrados à mobilidade.
• Capacitação de recursos humanos em gestão de programas de mobilidade, realizada.
• Programas para o intercâmbio de professores e estudantes de centros de educação alternativa ou

não-formal, concebidos e implementados.
• Mecanismos para facilitar o reconhecimento dos títulos de graduação respeitando as normativas

de cada país e complementando o alcance dos protocolos já assinados, funcionando.
• Levantamento e propostas de mecanismos para o reconhecimento de títulos de formação de

professores e terciária não-universitária efetuado.

5. Concertar políticas que articulem a educação com o  processo de integração do Mercosul.

• Ministros da Educação participando das reuniões do CMC que tratem de questões relacionadas
com a educação e seus acordos sistematicamente transferidos através do FCCP e do GMC.

• Interação com o SGT 10 para garantir a mobilidade dos trabalhadores, estabelecida.
• Propostas para a utilização dos fundos estruturais no MERCOSUL-SEM em projetos e

programas, desenvolvidos e apresentados.
• Fundos Estruturais MERCOSUL (os já acordados e os novos) utilizado para os projectos e

programas do SEM.
• Análises da situação e negociações para a circulação dos profissionais universitarios no

MERCOSUL, efetuadas.
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• Programas de transferência de conhecimento e tecnologia avançada entre as universidades da
região e o setor produtivo, implementados.

•  Coordenação do SEM com a RECYT e outras áreas da Ciência e Tecnologia, consolidada.
• Acordos regionais em vigor, aplicados.
• Restrições legais e / ou os obstáculos administrativos para a implementação dos programas de

mobilidade, eliminados.
• Vistos gratuitos para estudantes, professores e pesquisadores, outorgados.
• Funcionários das áreas de MERCOSUL Educacional treinados e qualificados em materia de

integração através de programas específicos.
• Trabalhos conjuntos com instancias de caráter local, realizadas.
• Estratégia para dar a conhecer e divulgar o SEM e o site web contendo resoluções, projectos e

propostas, desenvolvida.
• Acordos, atividades, experiências e resultados do SEM, publicados periodicamente.
• Aportes nacionais ao FEM, realizados.
• Contribuições económicas de agências internacionais, governamentais e não governamentais para

projetos do SEM, obtidas.
• Acordos, atividades, experiências e resultados de do SEM diivulgados através dos canais oficiais,

mídia e da sociedade civil.
• Sítio web do SIC atualizado, de forma permanente, acessível a técnicos e cidadãos em geral,

funcionando.
• Técnicos responsáveis pelas redes nacionais, treinados.
• Base terminológica consensuada entre as comissões e grupos de trabalho do SEM, realizada.
• Estrutura do SEM, fortalecidau.
• Áreas dedicados ao MERCOSUL Educacional em cada país, fortalecidas.
• Propostas para contar com uma Secretaria Técnica – Permanente, elaboradas.
• Instâncias permanentes para o seguimento e a sustentabilidade das ações da SEM, definidas e

funcionando.
• Programas já iniciados, executados de forma permanente e sustentável.
• Reuniões e encontros com organizações da sociedade civil, realizados.

8.1.  Fórum Educação Superior no Mercosul: Desafios e Expectativas – novembro de 2006

O Fórum de Educação Superior do Mercosul: Desafios e Expectativas, realizado em novembro de 2006,
reuniu representantes de universidades, associações e órgãos governamentais em Belo Horizonte,
MG, Brasil, para debater os rumos da educação superior nos países do bloco. O Relatório final,
aprovado pela XXXI Reunião de Ministros de Educação do MERCOSUL, reforçava às
autoridades os princípios que deveriam ser defendidos no âmbito do Setor Educacional do
MERCOSUL:

• Educação Superior como bem público e um direito humano, universal e social;
• Integração no âmbito da educação superior por meio do desenvolvimento de ações que

busquem a harmonização e a construção de mecanismos que assegurem a interação e o
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intercâmbio entre os sistemas nacionais de educação superior, respeitando a diversidade e
a inclusão solidária;

• Cooperação solidária enfatizando as relações de reciprocidade e complementaridade, o
respeito ao conceito da educação socialmente referenciada, à diversidade cultural e aos
modelos e propostas diferenciadas;

• O ensino, a pesquisa e a extensão como funções básicas da Universidade.

8.2. Decisões da XXXI Reunião de Ministros de Educação - SEM/2006

A XXXI Reunião de Ministros do Setor Educacional do MERCOSUL(SEM), realizada em Belo
Horizonte, MG, em novembro de 2006, “por resolução expressa, convocou as autoridades máximas em
educação superior de seus países a formar um grupo de alto nível com o objetivo de elaborar o projeto de um
espaço regional de educação superior do MERCOSUL(ERES)”, estabelecendo as seguintes
diretrizes para sua formação:

• O espaço regional de educação superior do MERCOSUL terá como meta lecionar e
pesquisar temas voltados para a integração regional nos campos das ciências humanas e
sociais, científico-tecnológicas, agrárias e ecológicas, de saúde e artísticas;

• O espaço regional de educação superior do MERCOSUL poderá ser formado por campi
universitários instalados nos diversos Estados Partes e associados ou programas de outras
Universidades, Faculdades e departamentos dos Estados Partes e associados. Tais
instituições deverão ser reconhecidas pelos respectivos ordenamentos jurídicos.

• O processo de seleção de docentes, estudantes, pesquisadores e gestores será aberto a
cidadãos dos Estados Partes do MERCOSUL e Associados.

• O projeto pedagógico dos cursos oferecidos poderá abranger tanto o nível de graduação
quanto o de pós-graduação, respeitadas a legislação, as possibilidades e as prioridades do
sistema educacional de cada Estado Parte e Associado.

• O espaço regional de educação superior do MERCOSUL será constituído com base na
mobilidade de professores, estudantes e pesquisadores. Para tanto, serão devidamente
incorporados os avanços logrados nas iniciativas MEXA e MARCA do Setor Educacional
do MERCOSUL.

Espaço Regional de Educação Superior (ERES) : definição e natureza

O Espaço Regional de Educação Superior (ERES) foi concebido para tornar-se cenário de
encontro de integração regional para o aprofundamento de suas dimensões educativa e cultural.
Em sua concepção primária, desenvolver-se-á como conjunto de redes de formação, produção
intelectual e interação social que impulsionará a cooperação solidária e complementar entre as
comunidades acadêmicas, tendo como base as suas fortalezas e potencialidades institucionais e
sociais. Este conjunto de redes deverá impulsionar a geração conjunta de reflexões, opções e
soluções humanísticas, científicas e tecnológicas que contribuam para a superação dos problemas
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estruturais da região, por meio da criação e da articulação de programas e projetos comuns, entre
instituições e delas com o governo e com a sociedade organizada.

Princípios do ERES
Os princípios sobre os quais se desenvolverão as iniciativas, os programas, os projetos e as demais
atividades do ERES deverão ser os seguintes, entre outros já acordados no marco do Setor
Educativo do MERCOSUL(SEM ):

- Cooperação solidária;
- complementaridade acadêmica, institucional e social;
- transferência e socialização de conhecimento;
- qualidade com pertinência;
- co-responsabilidade;
- educação socialmente referenciada;
- diversidade cultural e institucional;
- cooperação Sul-Sul.

Objetivos gerais do ERES
1. Impulsionar o fortalecimento mútuo, a complementaridade e a integração dos sistemas

educativos dos membros plenos e associados do Mercosul.
2. Fortalecer as capacidades de desenvolvimento soberano em diversas áreas estratégicas

para a região.
3. Promover condições para a geração e fortalecimento de uma consciência e imaginário

próprios de integração e união dos povos.
4. Desenvolver potencialidades acadêmicas, científicas, tecnológicas e humanísticas que

representem alternativas regionais frente aos problemas mundiais.
5. Potencializar a formação do talento humano e da produção de conhecimento para criar

sinergias e superar assimetrias em escala regional.

Objetivos específicos do ERES
1. Promover o desenvolvimento de processos e mecanismos de cooperação solidária e

complementaridade, mediante a criação de redes de intercâmbio acadêmico, pesquisa,
inovação e interação social entre os países membros e associados do Mercosul.

2. Fomentar a mobilidade intra-regional de estudantes, pesquisadores, professores e
gestores.

3. Estimular melhor e maior compatibilidade entre programas, instituições, modalidades e
sistemas, integrando e articulando a diversidade cultural e institucional;

4. Impulsionar a articulação dos sistemas nacionais de informação sobre Educação Superior
da região, através do Sistema de Informação e Comunicação do SEM (SIC), e outros
meios.

5. Fortalecer o processo de convergência e complementação dos sistemas de avaliação e
acreditação nacionais com os critérios e procedimentos regionais de garantia da qualidade
da Educação Superior.
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6. Incentivar o reconhecimento mútuo de estudos, títulos e diplomas, sobre a base de
garantias de qualidade, assim como o reconhecimento de trâmites acadêmicos no âmbito
dos programas de mobilidade, valorizando habilidades e competências, observadas as
legislações nacionais.

7. Impulsionar o empreendimento de projetos conjuntos de pesquisa e a criação de redes
interuniversitárias e pluridisciplinares.

8. Desenvolver instrumentos de comunicação para favorecer a circulação do conhecimento
em nível regional.

9. Impulsionar programas de educação a distância compartilhados, garantindo sua qualidade
e pertinência, bem como apoiar a criação de instituições de caráter regional que
combinem a educação virtual e a presencial.

10. Promover o aprendizado de línguas da região para favorecer uma integração regional que
incorpore como riqueza a diversidade cultural e o plurilingüismo.

11. Aproveitar as experiências de cooperação binacional, como base para a cooperação
multilateral.

Eixos Temáticos:

A rede de redes do ERES vinculará universidades, centros de estudos e pesquisas, docentes,
pesquisadores, estudantes, trabalhadores, gestores de políticas públicas, etc, em torno de diversos
eixos temáticos estratégicos. Estes eixos temáticos, entre outros, deverão responder a
necessidades concretas de formação de talentos humanos e de produção de conhecimentos para o
desenvolvimento de capacidades soberanas de nossa região:

• História, geografia e cultura regionais
• Educação
• Ciência, tecnologia e inovação
• Estado e gestão pública
• Saúde pública e meio ambiente

Além da decisão de criar o grupo de alto nível para formular o projeto do Espaço Regional de
Educação Superior do Mercosul, a XXX REM aprovou também as atas da Reunião Conjunta da
Comissão Regional Coordenadora de Educação Superior (CRC-ES) e as Agências Nacionais de
Acreditação (RANA), realizada em Buenos Aires, Argentina, em 23/5/2006. Na oportunidade, as
Agências Nacionais de Avaliação divulgaram ainda os resultados do processo de acreditação de 27
(vinte e sete) cursos (de Agronomia; Engenharia; e Medicina) de 6 entre os países participantes do
SEM (6 da Argentina; 6 do Brasil; 5 da Bolívia; 5 do Paraguai; e 5 do Uruguai, todos aprovados
por 5 anos). 27E devido ao sucesso das experiências  realizadas com o Mecanismo

                                                          
27 No final de 2007, entre os cursos que se candidataram, 62 (sessenta e dois) obtiveram a acreditação, nos 5
países: 19 de Agronomía, 29 de Engeharia e 14 de Medicina. (fonte: Manual de Procedimentos ARCU-SUL,
2008). Doze cursos do Brasil foram aprovados pelo MEXA e receberam o selo de Acreditação do MERCOSUL.
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EXPERIMENTAL de credenciamento de cursos de graduação (o MEXA)28, decidiram que tal
‘mecanismo’ deveria tornar-se PERMANENTE, o que exigia um novo desenho de sua
metodologia. Aprovou-se ainda, na mesma reunião, o Mecanismo para Reconhecimento de
estudos de nível primário e médio não-técnico e determinou-se a criação de um Sistema de
Seguimiento Y Evaluación (Sistema de monitoramento e avaliação) para verificar o
cumprimento dos objetivos e linhas estratégicas definidos no Plano 2006-2010, baseado na
disponibilidade e circulação de informações entre as diversas comissões e o CCR. Na ocasião,
definiu-se ainda um Modelo de Formulário de Projetos do SEM, para garantir a homogeneidade e
coerência das propostas apresentadas pelo grupo e os participantes foram exortados a realizar
avaliações periódicas do Plano e da programação anual acordada.

Por fim, tendo em vista colher subsídios para o aperfeiçoamento das políticas nacionais e
conjuntas de educação e para instigar a reflexão crítica de pesquisadores e demais interessados no
desenvolvimento do Setor Educacional do Mercosul, os países-membros e associados decidiram
realizar Estudo Analítico Comparativo do Setor Educacional do MERCOSUL “para
aprofundar o conhecimento comum e gerar referências que estimulem o debate sobre os desafios que cada país
enfrenta”. Por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), o Brasil coordenou o trabalho, em colaboração com os demais países envolvidos. Objeto
de discussão nos encontros do Setor Educacional do MERCOSUL no final de 2006, este Estudo
cobriu os três níveis educacionais (Fundamental, Médio e Superior), contemplando diversos
aspectos como o contexto sócio-demográfico e econômico; a organização dos sistemas de ensino;
as condições gerais de oferta; o acesso, a cobertura e a participação; o desempenho
escolar/acadêmico; o financiamento e o gasto com educação. Três consultores especialistas em
Educação foram indicados pelos respectivos países-membros para desenvolver o estudo,29 que

                                                                                                                                                                                     
Três cursos são de medicina: Santa Casa de Saúde de São Paulo, da Universidade Estadual de Londrina e da
Universidade Federal de São Paulo. A área de agronomia também teve três cursos aprovados: Universidade de
Brasília, Universidade Federal de Viçosa e Universidade Estadual de Londrina.Em engenharia, seis cursos foram
aprovados: Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal de Campina Grande (engenharia elétrica),
Universidade Federal de Uberlândia e Universidade Federal do Rio de Janeiro (engenharia mecânica) e PUC-
Rio; e Unicamp (engenharia química). Fonte: Assessoria de Imprensa do MEC.
28 Criado por consenso construído pelas equipes docentes e técnicas de todos os países participantes, e envolveu,
entre outras particularidades, a instituição de complexa metodologia que implicou realização de diversas oficinas
nos diferentes países relativas às várias etapas da acreditação, a formação e aprimoramento de pares avaliadores e
a construção de critérios e normas MERCOSUL que contemplassem os diferentes sistemas educacionais em
vigor nos distintos contextos nacionais.
29 Para estudar a Educação Básica, foi indicado o argentino Felix Abdala, Ph.D. em Sociologia, consultor com
experiência na coordenação de projetos internacionais como o WEI e na assessoria educacional dos governos do
Panamá, Nicarágua, Equador e Colômbia,  e trabalhos publicados pela UNESCO. A professora e pesquisadora
brasileira Maria Inez Salgado de Souza, doutora em Educação Comparada pela Universidade de Londres
incumbiu-se de pesquisar a Educação Secundária e na Educação Superior, o estudo será desenvolvido pelo
chileno Oscar Germán Espinoza Díaz, Ed. Dr. em Política, Planejamento e Avaliação, com experiência em
consultorias para o Ministério da Educação do Chile e experiência na prestação de serviço a agências
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analisou os indicadores educacionais comparáveis dos seis países participantes no período 2001-
2005 e realizou cruzamento destes dados com as políticas voltadas para o setor educacional de
cada país. As estatísticas educacionais dos países participantes do SEM, atualizadas até o ano
2006, estão disponíveis no SIC e abrangem o contexto demográfico e socioeconômico da
educação; o acesso à educação e participação; a distribuição de matrículas e egressos; a eficiência e
o gasto com educação.

8.3. O 4º balanço das ações do SEM - Educação Superior - 2005-2007

Relatório da Assessoria Internacional do Gabinete do Ministro da Educação do Brasil30, explicita,
entre outras, as iniciativas desenvolvidas no âmbito do MERCOSUL Educacional, no período
2005/2007. O que no texto se descreve pode ser tomado como um balanço das realizações do
SEM-ES no período assinalado. No Resumo Executivo lê-se:

“A integração educacional no âmbito do MERCOSUL foi a grande prioridade. Na área de Educação Superior,
vale destacar a criação do Sistema de Credenciamento Permanente, que em sua primeira etapa (experimental)
envolveu os cursos de Agronomia, Engenharia e Medicina, tendo sido em 2007 aprovada a inclusão de quatro
novos cursos a serem credenciados: Enfermagem, Odontologia, Veterinária e Arquitetura. Foi lançado o programa
“MARCA”, que em seu primeiro ano permitiu a mobilidade de 70 estudantes da região, número que se
expandirá em 2008. O Brasil lançou e financiou o programa de mobilidade docente de curta duração, que deverá
expandir-se nos próximos anos. Vale sublinhar o lançamento, em novembro de 2006, sob a presidência pro
tempore brasileira do bloco, do “Espaço Regional de Educação Superior do Mercosul”. O Brasil tomou as
primeiras iniciativas, no plano federal, para a constituição no País desse Espaço, com o lançamento, em dezembro
de 2007, da Universidade Latino-Americana (UNILA) e do Instituto MERCOSUL de Estudos Avançados
(IMEA). No campo da Educação Básica, cabe destacar o início da expansão do Projeto Escolas Bilíngües de
Fronteira com Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Avançaram também programas de
elaboração de materiais didáticos sobre direitos humanos e de distribuição de  bibliotecas escolares.”

Ao tratar das iniciativas desenvolvidas pelo País no MERCOSUL, afirma-se no Relatório que
“Aprofundou-se o processo de integração, orientado pelo Plano de Ação 2006-2010 do Setor Educacional do
Mercosul, notadamente no segundo semestre de 2006, durante a Presidência Pro Tempore do Brasil.”31

No trecho referente aos avanços da educação superior no Setor Educacional do MERCOSUL,
foram destacados no Documento os seguintes aspectos:

                                                                                                                                                                                     
internacionais e em estudos comparados, com diversos trabalhos publicados. Este Estudo cobrindo de 2001 a
2005, deu seqüência a pesquisa de mesmo nome, de junho de 2005, que cobriu o período anterior – 1996-2000 –
e foi realizado também por equipe técnica dos países membros e associados (Oroslinda Taranto Goulart e Liliane
Oliveira, do INEP/Brasil; Maria Laura Alonso e Irene Oiberman, da Argentina; Mara Pérez Torrano, do Uruguai;
Hilda Garcete e Dalila Paredes,do Paraguai; Saúl Henry Singúri, da Bolívia; e César M. Hernandez, do Chile.
Fonte: http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos acesso em 15.5.09
30 Fonte: http://portal.mec.gov.br/ai/arquivos/pdf/relatorio2005_07.pdf acesso em 15.5.09.
31 Ver o relato das ações realizadas nas demais áreas educacionais no Anexo III.
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“Educação Superior
• Mobilidade acadêmica, avaliação e credenciamento.

- O Mecanismo Experimental de Credenciamento (MEXA) foi concluído e transformado em
mecanismo/sistema regional permanente de cursos de graduação. A primeira fase, de caráter
experimental, mostrou-se fundamental para melhoria da qualidade da formação na graduação nas áreas e cursos
envolvidos, bem como para o conhecimento mútuo sobre os sistemas educacionais dos países e a incorporação da
“cultura da avaliação”. O Mecanismo Experimental havia sido aplicado aos cursos de Agronomia, Engenharias e
Medicina.

- O programa de Mobilidade Acadêmica de Cursos Credenciados (MARCA) está em expansão,
tendo o Brasil sugerido a realização da terceira etapa do programa no primeiro semestre de 2008. Na nova fase que
se inicia, foi aprovada inclusão de quatro novos cursos a serem credenciados: Enfermagem, Odontologia, Veterinária
e Arquitetura. Em 2007, ano, foram mobilizados de 60 a 70 estudantes no âmbito do MARCA.

- Os Ministros de Educação assinaram, em novembro de 2007, em Montevidéu, o “Memorando de
entendimento sobre a criação e implementação de um sistema de credenciamento de
cursos universitários para o reconhecimento regional da qualidade acadêmica das
respectivas titulações no MERCOSUL e Estados Associados” (ARCU-SUR). O documento foi
firmado como “acordo interinstitucional” e em 2008 será formalizado como normativa MERCOSUL via CMC
(Conselho do Mercado Comum do Mercosul), de conformidade com a Decisão CMC 28/04. Esta prevê o processo
de tramitação normativa do bloco, que se inicia com “consultas internas” no âmbito das Chancelarias dos
respectivos países (Decisão 20/02 do CMC).

- O BID solicitou reapresentação do Projeto sobre o Mecanismo de Credenciamento de Cursos, no
âmbito da convocatória do Programa de Bens Públicos Regionais. O projeto pode permitir a transferência de
recursos do BID no valor de cerca de US$ 750 mil para o fortalecimento do programa de credenciamento. A
aproximação entre BID e o MERCOSUL Educacional em matéria de educação superior foi iniciativa brasileira
em 2006.

- Encontra-se em fase final de consultas o Acordo entre o MERCOSUL e a União Européia sobre o
Programa de Mobilidade, que visa fomentar o intercâmbio de discentes entre os países do bloco. O valor
estimado do Programa é de 3 milhões de euros.

• Mobilidade Docente de Curta Duração
O projeto foi proposto e impulsionado inicialmente pelo Brasil. Desde 2006, foram beneficiados mais de 30
professores da região. Em 2008, devem ser atendidos cerca de 80 professores, tendo a Argentina, a Venezuela e
possivelmente mais países decidido compartilhar custos.

• Espaço Regional de Educação Superior do Mercosul, IMEA e UNILA
- Os Ministros de Educação do MERCOSUL resolveram criar, na Reunião de Belo Horizonte, em novembro de
2006, durante a presidência pro-tempore brasileira, um Grupo de Alto Nível no segmento da Educação
Superior, com o objetivo de elaborar o projeto de um Espaço Regional de Educação Superior (ERES)
do MERCOSUL com o seguinte perfil:

• lecionar e pesquisar temas voltados para a integração regional nos campos das ciências humanas e sociais,
científico-tecnológicas, agrárias e ecológicas, de saúde e artísticas;
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• constituição por campi universitários instalados nos diversos países do MERCOSUL ou por programas de
outras Universidades, Faculdades e departamentos;

• processo de seleção de docentes, estudantes, pesquisadores e gestores aberto a cidadãos dos países do
MERCOSUL;

• projeto pedagógico poderá abranger tanto graduação quanto pós-graduação;
• mecanismos de validação dos diplomas; e
• mobilidade de professores, estudantes e pesquisadores.

- O Presidente Lula e o Ministro Haddad assinaram, em dezembro de 2007, projeto de lei que cria a Universidade
Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), com sede em Foz do Iguaçu, PR, Brasil, em terreno
cedido pela Itaipu binacional. A UNILA ministrará, referencialmente, cursos em áreas de interesse mútuo dos países
do Mercosul, com ênfase em temas que envolvem a exploração de recursos naturais e biodiversidades transfronteiriças,
estudos sociais e lingüísticos regionais e relações internacionais, além de outras áreas estratégicas para o desenvolvimento
regional. A UNILA terá por meta beneficiar 10 mil estudantes em cursos de graduação, mestrado e doutorado. A
proposta é compor o quadro dos 500 docentes com profissionais de todos os países da região, entre professores
permanentes e visitantes. A expectativa é a de que o projeto de lei seja aprovado em 200832 a tempo de ter a turma
inicial em 2009, com metade das vagas para alunos dos países da região. O coordenador do projeto é o professor Hélgio
Trindade, ex-reitor da UFRGS.   A proposta prevê um vestibular em português para brasileiros e outro em espanhol
para os estrangeiros, a ser aplicado por universidades de países da região. A prova não poderá abordar temas relativos
só ao Brasil (em vez de literatura e história brasileiras, por exemplo, haverá literatura e história da América Latina).
As aulas serão ministradas em português e espanhol.

Além disso, o Instituto MERCOSUL de Estudos Avançados (IMEA) começará a funcionar no início de
2008  no Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), PR, Brasil, e desenvolverá programas de ensino em nível de doutorado e
pós-doutorado, além de pesquisas interdisciplinares compartilhadas com universidades sul-americanas com foco em
questões estratégicas para a integração. Sua vocação será o intercâmbio acadêmico e a cooperação com instituições da
região, a começar na Tríplice Fronteira.

O IMEA e a UNILA devem, no futuro, integrar o Espaço Regional de Educação Superior do
Mercosul. Como resultado do novo impulso dado pelo Brasil a essa idéia, serão iniciados, no primeiro semestre de
2008, os trabalhos do Grupo de Alto Nível para a conformação do Espaço Regional de
Educação Superior do Mercosul.

• Fórum “Educação Superior no Mercosul”
Realizou-se em Belo Horizonte, em novembro de 2006, o “Fórum Educação Superior no  Mercosul:
Expectativas e Desafios”. Quatro eixos orientaram a discussão do evento: Educação Superior no contexto

                                                          
32 Expectativa não realizada no prazo assinalado. A Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA) foi instituída após dois anos de tramitação do Projeto de Lei no Congresso Nacional. O Projeto foi
aprovado por unanimidade em todas as comissões da Câmara e do Senado, sendo a Lei Nº 12.189 sancionada
pelo Presidente da Republica somente em 12 de janeiro de 2010. A oferta dos primeiros seis cursos de graduação
pela UNILA iniciou-se em agosto de 2010 com 300 alunos (150 brasileiros e 150 oriundos dos outros países do
MERCOSUL. Os alunos foram selecionados com base no desempenho do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) 2009 e no Fator Escola Pública (FatorEP), que privilegia ex-alunos de escola pública, demonstrando  o
caráter de inclusão social da nova instituição, cuja vocação original é a integração latino-americana.  A partir de
março de 2011 a nova instituição oferecerá mais 13 cursos, até atingir a matrícula total de 2.000 alunos, a serem
recrutados progressivamente no Brasil e nos demais países da América Latina.
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internacional; Desafios à Educação Superior no Mercosul; Integração regional e Ações conjuntas. A Educação
Superior foi considerada “bem público e um direito humano”, não suscetível de negociação internacional no marco
das rodadas multilaterais de serviços. Sublinhou-se o conceito de “cooperação solidária” entre IES da região.

Recomendou-se apoiar os projetos MESALC – Mapa do Ensino Superior na América Latina e no
Caribe e TESALC – Tendências do Ensino Superior na América Latina e no Caribe do
IESALC. Na mesma linha, recomendou-se a criação de consórcios de universidades como forma de
articulação política, de programas interinstitucionais colaborativos como mecanismos para vencer as desigualdades e
de programas para formação superior voltada para sub-regiões, por meio de programas de pós-graduação em áreas
estratégicas (produção de alimentos, águas, sustentabilidade e meio ambiente, história e sociedade).

• Centro de Estudos e Pesquisas em Meteorologia
Está sendo constituído o Centro de Ensino e Pesquisa em Meteorologia do MERCOSUL sediado em Montevidéu,
com recursos fornecidos pelo Brasil.”
A propósito, a decisão pela criação deste Centro surgiu na XXII Reunião da Comissão Regional
Coordenadora(CRC) da Educação Superior, ocorrida em 28 e 29 de maio de 2007 em Assunção, Paraguai.
Apresentou-se ali um Plan Operativo para la Creación del Centro de Enseñanza e Investigación en Meteorología y
Ciencias Afines – CEPEM e se informou que a Universidad de la República, no Uruguai se propunha a receber
a nova instituição.Como justificativa para a criação, lembrou-se, entre outros, dos problemas associados ao
aquecimento global e às mudanças climáticas atuais. Respondendo a tal necessidade acadêmica e prática, e no marco
prioritário da Cooperação Interinstitucional do Plano Estratégico do SEM, a XXVII RME, realizada em
19/11/2004 em Porto Alegre, RS, Brasil, e os representantes do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, bem
como da Bolívia e Chile decidiram instituir o Centro de Enseñanza e Investigación en Meteorología
y Ciencias Afines del MERCOSUR – (CMM).”

Ainda no mesmo Documento, destaca-se, quanto ao Fundo de Convergência Estrutural
(FOCEM), que:

“O importante volume de recursos do FOCEM poderá alavancar diversos projetos do
MERCOSULEducacional. O Brasil trouxe o tema para discussão na Reunião de Ministros de Educação
realizada em Montevidéu, em novembro de 2007, e discorreu sobre o Regulamento do Fundo (Decisão 24/05 do
CMC).
O FOCEM constitui um fundo de US$ 100 milhões de dólares anuais para financiamento de projetos de
integração. A repartição de contribuições e o regime de resgate visa a corrigir assimetrias dentro do bloco:

• o Brasil deposita US$ 70 milhões, e tem direito a financiar projetos no valor de US$ 10 milhões;
• a Argentina deposita US$ 27 milhões, e tem direito a financiar projetos no valor de US$ 10 milhões;
• o Uruguai deposita US$ 3 milhões, e tem direito a financiar projetos no valor de US$ 32 milhões;
• o Paraguai deposita US$ 1 milhão, e tem direito a financiar projetos no valor de US$ 48 milhões;

O FOCEM está destinado a:
1) financiar programas para promover a convergência estrutural;
2) desenvolver a competitividade;
3) promover a coesão social, em particular das economias menores e regiões menos desenvolvidas; e
4) apoiar o funcionamento da estrutura institucional e o fortalecimento do processo de integração.
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Desses quatro eixos, os três últimos têm relação direta com a educação. Nesse sentido, o Brasil destacou o Artigo
30 do Regulamento, que explicita quais programas podem ser financiados:

• Programa de Desenvolvimento da Competitividade: capacitação profissional e em auto-
gestão, organização produtiva para o cooperativismo e o associativismo e incubação de empresas;
investigação e desenvolvimento de novos produtos e processos produtivos; e geração e difusão de
conhecimentos tecnológicos voltados para setores produtivos dinâmicos.

• Programa de Coesão Social, em particular nas zonas de fronteira: ensino fundamental, educação
de jovens e adultos e ensino profissionalizante, com vistas a diminuir as taxas de analfabetismo e de
abandono escolar, aumentar a cobertura do sistema educativo formal na população, promover a educação
destinada a proteger as necessidades específicas de especialização e a diminuição das disparidades no acesso
à educação; capacitação e certificação profissional de trabalhadores; promoção do acesso à educação de
setores vulneráveis das regiões mais pobres e das regiões fronteiriças.

• Programa de Fortalecimento da Estrutura Institucional e do Processo de
Integração: projetos para melhorar a estrutura institucional do Mercosul, inclusive no setor
educacional.

Os Ministros instruíram o CCR a elaborar e apresentar às instâncias competentes projetos de cooperação e
integração educacional no marco do FOCEM.”

Por fim, o referido Relatório das ações internacionais do Brasil no Setor Educacional do
MERCOSUL(SEM), no período 2005-2007, ainda arrolava, no item ‘Outros temas’, os seguintes
tópicos:

•      Educação a distância.
O Brasil está incentivando o emprego regional das novas tecnologias de informação e comunicação. Nesse sentido,
será realizado, em data a ser confirmada, seminário virtual de intercâmbio de experiências e políticas nacionais
nesse campo entre os responsáveis pela educação a distância nos Ministérios de Educação dos países do Mercosul.

• Fundo Educacional do MERCOSUL(FEM).
O Brasil ainda não internalizou a normativa que cria o FEM. Nesse contexto, a Reunião de Ministros de
Educação, em Montevidéu, decidiu isentar o pagamento, pelo Brasil, dos juros previstos no Regulamento do Fundo,
tendo em conta que ainda continuam os trâmites internos de internalização. O Brasil manifestou o compromisso de
realizar aportes extraordinários ao FEM que superarão o montante dos juros exonerados.

• Instituto MERCOSUL para Capacitação de Funcionários das Administrações
Públicas (IMEF).

O Brasil participou ativamente do Grupo de Alto Nível que elaborou o primeiro projeto do Instituto, que foi criado
em 2006 com vistas a formar e capacitar funcionários dos países do MERCOSUL para o fortalecimento do
processo de integração. O primeiro curso de formação semipresencial foi desenvolvido com o apoio da Itália. O
MERCOSUL Educacional contribuirá para as etapas seguintes de funcionamento do Instituto e buscará vincular
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a ação desse órgão com a formação dos funcionários do setor de educação dos respectivos países. No futuro, o IMEF
poderá oferecer cursos de especialização, mestrados e certificados de capacitação.”

8.4. Do MEXA ao ARCU-Sul - 2008

Em San Miguel de Tucumán, República Argentina, em 30/6/2008, no âmbito da XXXV Reunião
do CMC e por meio do Documento MERCOSUL/CMC/DEC. N° 17/08, o Conselho do
Mercado Comum (CMC) aprovou o texto do projeto “Acordo sobre a criação e a
implementação de um sistema de credenciamento de cursos de graduação para o
reconhecimento regional da qualidade acadêmica dos respectivos diplomas no
MERCOSUL e Estados Associados”, encaminhado pela Reunião de Ministros da Educação33.
Os princípios gerais, a forma de administração e as diretrizes operacionais para o novo Sistema
de Credenciamento (ou de acreditação, como quer o Brasil) bem como o seu alcance, seus
efeitos e as disposições gerais acordadas, seguem descritos:

Princípios Gerais

1. O credenciamento é resultado do processo de avaliação por meio do qual é certificada a qualidade
acadêmica dos cursos de graduação estabelecendo que satisfazem o perfil do graduado e os critérios de
qualidade previamente aprovados no âmbito regional para cada diploma.

2. O Sistema de Credenciamento Regional de Cursos de Graduação do/s Estado/s Partes do
MERCOSUL e Estados Associados, cuja denominação, doravante, é acordada como "Sistema ARCU-
SUR", será gerenciado no âmbito do Setor Educacional do MERCOSUL, respeitará as legislações de
cada país e a autonomia das instituições universitárias. O sistema considerará aqueles cursos de
graduação que tenham reconhecimento oficial e com graduados.

3. O Sistema ARCU-SUR atingirá os diplomas determinados pelos Ministros da Educação dos Estados
Partes do MERCOSUL e dos Estados Associados, em consulta com a Rede de Agências Nacionais de
Credenciamento (RANA) e os âmbitos pertinentes do Setor Educacional do MERCOSUL(SEM),
considerando especialmente as que precisarem da graduação superior como condição para o exercício
profissional.

                                                          
33 Por ocasião da  XXX Reunião dos Ministros da Educação, em Buenos Aires, Argentina (2/6/2006), os
ministros encomendaram “à Comissão Regional Coordenadora da Educação Superior (CRC-ES) a
apresentação, na próxima Reunião de Ministros da Educação, de um plano que permita a adoção de um
mecanismo de credenciamento definitivo de cursos de graduação do MERCOSUL, com base nas experiências do
Mecanismo Experimental de Credenciamento, MEXA". O projeto foi entregue e debatido na XXXI Reunião de
Ministros da Educação, realizada em 24/11/2006, em Belo Horizonte, MG, Brasil; avaliou-se o Mecanismo
Experimental de Credenciamento (MEXA), aplicado em cursos de Agronomia, Engenharia e Medicina
selecionados e oferecidos nos 6 países participantes do Experimento, e considerou-se “apropriada a experiência
realizada pelo Setor Educacional do MERCOSUL, pois um processo de credenciamento da qualidade da
formação superior seria elemento importante para a melhora substancial da qualidade da Educação Superior e
o conseqüente avanço no processo de integração regional.” (In Considerandos da já citada Ata da XXX RME)
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8. O processo de credenciamento será contínuo, com convocações periódicas, coordenadas pela Rede de
Agências Nacionais de Credenciamento, que estabelecerá as condições para a participação.

9. A participação das convocações será voluntária e poderão solicitá-la somente as instituições
oficialmente reconhecidas no país de origem e habilitadas para outorgar os respectivos diplomas, de
acordo com as normas jurídicas de cada país.

10. O processo de credenciamento abrange a consideração do perfil do graduado e dos critérios regionais
     de qualidade em uma auto-avaliação, uma avaliação externa por comitês de pares e uma resolução de
     credenciamento de responsabilidade da Agência Nacional de Credenciamento.

11. O credenciamento terá vigor por um prazo de seis anos e será reconhecido pelos Estados Partes do
      MERCOSUL e os Associados que adiram este Acordo.

Administração do Sistema ARCU-SUR

1. Para os fins do presente Acordo são denominadas Agências Nacionais de Credenciamento as entidades
específicas responsáveis pelos processos de avaliação e credenciamento da educação superior, designadas
pelo Estado Parte ou Associado perante a Reunião de Ministros da Educação.

2. As Agências Nacionais de Credenciamento devem reunir os seguintes atributos:

a) Ser uma instituição de direito público reconhecida de conformidade com as disposições
jurídicas e constitucionais em vigor em seu país de origem.

b) Ser conduzida por um órgão colegiado.

c) Oferecer garantia de sua autonomia e imparcialidade, estar constituída por membros e pessoal
idôneos e contar com procedimentos adequados às boas práticas internacionais.

3. As Agências Nacionais de Credenciamento, órgãos executivos do Sistema ARCU-SUL, serão
organizadas como uma Rede que criará suas próprias regras de funcionamento e adotará decisões por
consenso.

Diretrizes operacionais para o Credenciamento

1. O pedido de credenciamento para um curso determinado será apresentado pela instituição
universitária à qual pertence perante a Agência Nacional de Credenciamento, de acordo com os
princípios gerais estabelecidos neste documento.

2. A avaliação para o credenciamento abrangerá a totalidade do curso (seus processos e resultados),
considerando, para todos os diplomas, no mínimo, os seguintes aspectos: contexto institucional,
projeto acadêmico, recursos humanos e infra-estrutura.

3. O credenciamento precisará de um processo de auto-avaliação participativo, de recopilação de
informações, construção comunitária de julgamentos e conclusões a respeito da satisfação do
perfil do graduado e dos critérios de qualidade. Tudo isso será apresentado em um relatório de
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auto-avaliação, que servirá como base para a avaliação externa e seguirá procedimentos
estabelecidos pela Rede de Agências Nacionais de Credenciamento.

4. No processo de credenciamento será preciso solicitar o parecer de um Comitê de Pares, que terá
de se fundamentar no perfil do graduado e nos critérios de qualidade estabelecidos.

5. Os Comitês serão designados pela correspondente Agência Nacional de Credenciamento. O
comitê de pares deve incluir, no mínimo, dois representantes de diferentes Estados Partes ou
Associados ao MERCOSUL, diferentes do país ao qual pertence o curso de graduação. Deve ser
constituído, no mínimo, por três pessoas, a partir de um banco único de peritos, administrado pela
Rede de Agências Nacionais de Credenciamento.

6. Cada Agência Nacional de Credenciamento outorgará ou denegará o credenciamento com base
nos documentos do perfil do graduado e dos critérios regionais de qualidade, no relatório de auto-
avaliação, no parecer do Comitê de Pares e o procedimento da própria Agência, podendo
considerar os antecedentes de outros processos de credenciamento do curso avaliado. Com base
nesses elementos, considerados em profundidade, a Agência terá de proferir um parecer,
fundamentando explicitamente suas decisões.

7. A resolução que não outorgar o credenciamento a um curso de graduação não será apelável no
âmbito regional.

8. A resolução que outorgar o credenciamento poderá ser contestada por manifesto descumprimento
dos procedimentos ou na consideração do perfil do graduado, ou dos critérios de qualidade
estabelecidos, por quem tiver interesse legítimo, correspondendo aos Ministros da Educação dos
Estados Partes do MERCOSUL e dos Estados Associados participantes resolver a questão com
base em parecer proferido por uma Comissão de Peritos convocada para esses efeitos.

9.  A Reunião Conjunta da Rede de Agências Nacionais de Credenciamento e CRC-ES terá, no
mínimo, duas reuniões ordinárias por ano e mais todas as que for necessário para o gerenciamento
adequado do Sistema ARCU-SUL.

10. O credenciamento será registrado pela Rede de Agências Nacionais de Credenciamento e
publicado pela CRC-ES. A informação e a publicidade das resoluções serão unicamente a respeito
dos cursos de graduação credenciados.

11. Quando o credenciamento for outorgado, ele terá efeitos a partir do ano acadêmico no qual seja
publicada a resolução pelo órgão pertinente do SEM. Esses efeitos, por regra geral, atingirão os
diplomas obtidos a partir do credenciamento do curso de graduação.

12. As informações sobre os cursos de graduação credenciados estarão a cargo de um cadastro 17.
O SEM arbitrará os recursos necessários para o funcionamento do Sistema, em aspectos como o
financiamento dos processos de credenciamento regional, o relacionamento com outros
programas afins, regionais e inter-regionais:

Alcance e Efeitos do Credenciamento
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1. Os Estados Partes do MERCOSUL e os Estados Associados, por meio de seus organismos
competentes, reconhecem mutuamente a qualidade acadêmica dos títulos ou diplomas outorgados
por Instituições Universitárias, cujos cursos de graduação tenham sido credenciados conforme
este Sistema, durante o prazo de vigência da respectiva resolução de credenciamento.

2. O reconhecimento da qualidade acadêmica dos títulos ou diplomas de grau universitário que
venha a ser outorgado em decorrência do que aqui é estabelecido, não outorga, em si, direito ao
exercício da profissão nos demais países.

3. O credenciamento no Sistema ARCU-SUL será impulsionado pelos Estados Partes do
MERCOSUL e os Estados Associados, como critério comum para facilitar o reconhecimento
mútuo de títulos ou diplomas de grau universitário para o exercício profissional em convênios ou
tratados ou acordos bilaterais, multilaterais, regionais ou sub-regionais que venham a ser
celebrados a esse respeito.

4. O credenciamento dos cursos de graduação outorgado pelo Sistema ARCU-SUL será levado em
conta pelos Estados Partes e os Associados, por meio de seus organismos competentes, como
critério comum para coordenar com programas regionais de cooperação como vinculação,
fomento, subsídio, movimentação, dentre outros, que beneficiem o conjunto dos sistemas de
educação superior.

5. Os credenciamentos outorgados pelo "Mecanismo Experimental de Avaliação e Credenciamento
de Cursos de Graduação para o Reconhecimento de Diplomas de Nível Universitário nos países
do MERCOSUL, da Bolívia e do Chile”, MEXA, reconfirmam sua plena validade para os efeitos
do Sistema ARCU-SUL.

6. Os programas regionais de credenciamento que a Rede de Agências Nacionais de Credenciamento
(RANA) venha a estabelecer levarão em consideração sua coordenação com o MEXA,
reconhecendo os cursos de graduação credenciados no MEXA oportunidades de credenciamento
contínuo por meio de próximas convocações.

Disposições Gerais

1. As controvérsias que venham a surgir sobre a interpretação, a aplicação ou o descumprimento
das disposições contidas no presente instrumento entre os Estados Partes do MERCOSUL serão
resolvidas pelo sistema de solução de controvérsias vigente no MERCOSUL.

As controvérsias que venham a surgir da interpretação, da aplicação ou do descumprimento das
disposições contidas no presente Acordo entre um ou mais Estados Partes do MERCOSUL e um
ou mais Estados Associados serão resolvidas pelo mecanismo que estiver em vigor no momento
que surgir a controvérsia e que tiver sido acordado entre as partes.

As controvérsias que venham a surgir da interpretação, da aplicação ou do descumprimento das
disposições contidas no presente Acordo entre um ou mais Estados Associados serão resolvidas
pelo mecanismo que estiver em vigor no momento que surgir a controvérsia e que tiver sido
acordado entre as partes.
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2. O presente Acordo entrará em vigor trinta (30) dias depois do depósito do instrumento de
ratificação pelo quarto Estado Parte do MERCOSUL. Na mesma data entrará em vigor para os
Estados Associados que o tenham ratificado anteriormente. Para os Estados Associados que não
o tiverem ratificado antes dessa data, entrará em vigor no mesmo dia no qual seja depositado o
respectivo instrumento de ratificação.

3. Os direitos e obrigações decorrentes do Acordo aplicam-se unicamente aos Estados que o
ratificaram".

4. A República do Paraguai será depositária do presente Acordo e dos respectivos instrumentos de
ratificação, devendo notificar às partes a data dos depósitos desses instrumentos e da entrada em
vigor do Acordo, bem como encaminhar-lhes uma cópia devidamente autenticada do mesmo.

5. O presente documento substitui o que foi assinado na cidade de Buenos Aires aos catorze dias
do mês de junho do ano de dois mil e dois, na ocasião da XXII Reunião de Ministros da
Educação.

9. Em direção ao balanço do Plano de Açaõ 2006- 2010 e à preparação do Plano

Estratégico do SEM 2011-2015

9.1. LXXVI Reunião do Comitê Coordenador Regional do SEM – CRC-SEM

Realizada no Rio de Janeiro, Brasil, de 22 a 25/11/2010, com a presença das delegações da
Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile, Colômbia, Venezuela e do Conselho Sul americano de
Educação, Cultura, Ciência , Tecnologia e Inovação (COSECTI-UNASUL), para discussão dos
seguintes tópicos principais:

1. Atividades da Comissão Regional Coordenadora da Educação Superior – CRC-ES

1.1. Levantamento e debate das ações desenvolvidas sob o Plano 2006/2010 – Destaque para o

andamento normal da agenda do sistema de acreditação de cursos de graduação ARCU-SUL.

1.2. No Plano Estratégico 2011-2015 se incluirá proposta de articulação entre as Agências Nacionais

de Acreditação (RANA) dos países participantes, tendo em vista assegurar critérios comuns para

avaliação e acreditação de cursos de graduação submetidos aos processos do ARCU-SUL.

1.3. Em elaboração o documento ‘Plano Estratégico do setor Educacional do MERCOSUL–

Educação Superior’, contendo, entre outros, um sistema de monitoramento e avaliação do Plano.

2. Fortalecimento dos programas de Pós-graduação
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Discussão do cronograma de atividades dos novos programas do SEM ‘Associação para o
fortalecimento da pós-graduação’; ‘Bolsas de doutorado para docentes MERCOSUL’; e ‘Projetos
comuns de pesquisa’. Os países participantes desses programas comprometeram-se levar em conta
as regulamentações nacionais em suas convocatórias.

3. Programa de Associação para a mobilidade de docentes da graduação

Compromisso dos países envolvidos em harmonizarem suas próprias iniciativas de intercâmbio com as do
programa MARCA, para que as atividades e realizem coordenadamente.

4. Programa MARCA

Em 2011 serão realizadas as convocatórias do MARCA (Mobilidade Acadêmica Regional para
Cursos Acreditados), nos respectivos países participantes, das áreas de Agronomia, Arquitetura,
Engenharia, Enfermagem, Medicina e Medicina Veterinária. Só poderão participar os cursos
universitários com ditames de acreditação até 28/2/2011 e para os cursos ainda em processo de
acreditação, os ditames de acreditação do MEXA permanecerão válidos para participação nas
convocatórias. Será elaborada nova proposta para o MARCA, mantendo-se os princípios originais,
garantindo-se a proporcionalidade da distribuição e a equidade.

5. Programa de Mobilidade MERCOSUL– PMM

Aprovado o Orçamento para 2011. O programa está em andamento, com a publicação de
convocatórias nos 4 países que apresentaram postulação para a primeira atividade, a de
fortalecimento das capacidades locais, voltado para pessoal de cooperação internacional dos
respectivos ministérios da educação e das universidades, coordenadores acadêmicos, funcionários
e acadêmicos; a formação de comitês para licitar passagens e campanhas de sensibilização e
visibilidade do projeto; aprovação, pela delegação da União Européia em Bruxelas, dos contratos
de assistência técnica, passagens e convocatórias às redes (prazo para entrada de propostas de
criação das redes até 30/12/2010, no Uruguai); a organização do 1º Seminário de Capacitação em
Montevidéu, Uruguai, também em dezembro de 2010, e a previsão do 2º Seminário, em São
Paulo, Brasil, em março de 2011.

6. Núcleo de Estudos e Pesquisas de Educação Superior

O Núcleo pretende impulsionar a reflexão e produção de conhecimento da Educação Superior no
MERCOSUL, promover pesquisas sobre as contribuições da Educação Superior para a integração
dos países do MERCOSUL; propor ações fortalecedoras do processo de formulação de políticas
públicas e orientar a tomada de decisões em Educação Superior do MERCOSUL. Entre as
atividades desenvolvidas encontra-se a criação de uma plataforma virtual que albergará um
registro de pesquisas e iniciativas acadêmicas sobre Educação Superior e MERCOSUL, entrevistas
com especialistas e grupos de interesse envolvidos no MERCOSUL Educacional, publicação de
artigos sobre a temática, agenda de eventos acadêmicos, entre outros. Está aberta sua
Convocatória de 2010 para publicações: o CRC-ES/SEM convoca pesquisadores, consultores,
docentes e estudantes de mestrado e doutorado de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia,
Paraguai, Uruguai e Venezuela para a apresentação de artigos de interesse acadêmico para a
referida publicação digital, que divulgará artigos de especialistas das instituições da região, que
discutam temáticas da agenda de educação superior e pesquisas de alunos de mestrado e
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doutorados, para promover difusão do impacto das distintas iniciativas acadêmicas vigentes em
cada país e o debate de idéias sobre o papel estratégico que as instituições de educação superior
desenvolvem na sociedade.

7. Outros assuntos (demais áreas)

- Concurso histórico-literário CAMINHOS DO MERCOSUL

Em sua 8ª versão, coordenada pela Argentina, e sob o tema “Bicentenário de las Gestas Emancipadoras”, o
programa é um sucesso. Promovido pelo Setor Educacional do MERCOSUL(SEM) e a Organização dos
Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI),  o programa, que envolve
alunos de ensino médio de todos os países membros do SEM, objetiva ampliar a participação estudantil
na cultura e a convivência internacional. Inclui o desenvolvimento de atividades culturais, pedagógicas
e recreativas, estimula a pesquisa sobre a região e o processo de integração, sob a ótica de diferentes
disciplinas, mediante apresentação de trabalhos escritos e tendo em vista o fortalecimento da
reciprocidade e solidariedade entre os estudantes da região, respeitando a diversidade cultural.
Realizado por Convocatória Pública, os concorrentes fazem pesquisa histórica, monografia, ensaio ou
texto literário sobre tema específico. Cada país seleciona 6 ganhadores, formando-se delegação de 36
estudantes, que, como prêmio, realizam viagem cultural a localidade na região. Os ganhadores da 8ª
edição realizarão uma viagem à Buenos Aires e à Província de Jujuy, Argentina, em dezembro de 2010.

- Programa de intercâmbio de estudantes de português e espanhol

Discussão tendo em vista a efetivação das diretivas finais da Declaração do 1º Encontro das Associações de
professores de línguas oficiais do MERCOSUL e do I COPLOM - Congresso de professores de línguas
oficiais do MERCOSUL(Línguas, sistemas escolares e integração regional), realizado em outubro de 2010
em Foz do Iguaçu, Brasil, que além de preconizar que “o ensino de todas as línguas oficiais do
MERCOSUL, enquanto línguas de integração regional, seja efetivado no sistema educacional de todos os
países membros e associados do MERCOSUL, levando-se em consideração a legislação específica vigente”
e que as “- que as Instituições de Ensino Superior (IES) e as associações de professores dessas línguas
oficiais participem nesse processo e no Setor Educacional do MERCOSUL(SEM)” , postulava que
“programas regulares de intercâmbio de professores do ensino básico e superior e de intercâmbio de
estudantes das línguas oficiais do MERCOSUL sejam criados e que o intercâmbio de pesquisadores e alunos
seja incrementado,(...)efetivando, entre outras propostas, a da reunião de ministros da educação em junho
de 2010, em Buenos Aires: criar um “programa de intercâmbio de estudantes de português e de espanhol
com o propósito de ampliar o ensino e a difusão dos idiomas”.

- Seminário do Patrimônio Indígena no contexto das Missões (realizado em novembro de 2010
no Uruguai).

- Reunião sobre Educação Especial (ratificada pelo grupo da Educação Especial da Convenção
sobre direitos das pessoas com deficiência, ONU/20-06 e acordadas as linhas básicas para
ações de educação inclusiva no Plano estratégico SEM 2011-2015.

- Programa de Apoio ao SEM - PASEM (aprovadas as diretrizes técnicas e administrativas do
programa e em andamento a confirmação dos membros da Comissão ad hoc e os preparativos
para eleição do diretor do programa)

- Apresentação da nova página do SIC (Sistema de Informação e Comunicação do
SEM/MERCOSUL) na internet – novo lay out a aprovar até março/2011;
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- Plano Estratégico SEM 2011-2015: em andamento o trabalho nas linhas gerais; prevista a criação da
Comissão da área de Formação Docente com o intuito de destacar o papel fundamental dos docentes para o
alcance dos objetivos estratégicos do Plano.

9.2. XXXIX Reunião dos Ministros de Educação do MERCOSUL–Rio de Janeiro, Br

Realizada em 26/11/2010, a reunião visou principalmente fazer um balanço do Plano Estratégico
do Setor Educacional do MERCOSUL vigente  nos últimos cinco anos. A avaliação geral
demonstrou que o setor conseguiu avançar diante do que foi proposto em 2005, em todos os
níveis educacionais. Entre os projetos mais importantes implantados no período está o do Fundo
de Financiamento do Setor (FEM): até então, as ações do Setor Educacional do
MERCOSUL(SEM) eram financiadas por iniciativas pontuais de ministros dos países
participantes e organismos internacionais e agora o Fundo financia as atividades do bloco como
um todo. Foi também assinado no período o 1º acordo com a União Européia para a criação de
um Programa de Mobilidade do MERCOSUL(ver Anexo V) e outro para formação de
professores.

Os ministros e representantes dos países debateram também o futuro da integração educacional
do MERCOSULe as perspectivas para os próximos cinco anos. Uma das ações discutidas foi a
implementação de um programa de mobilidade de estudantes de licenciatura em espanhol e
português, entre os países do bloco. A proposta é que os alunos fiquem pelo menos seis meses
em um país de língua espanhola do Mercosul, no caso dos brasileiros, ou no Brasil, no caso dos
estrangeiros. Debateu-se também o fortalecimento do projeto Escolas de Fronteira, a Educação
Especial e a valorização do magistério.

Foi ressaltada a realização de vários fóruns acadêmicos e sociais, com a participação de
organizações não governamentais, sindicatos e associações estudantis. No que diz respeito à
educação básica,  destacou-se ainda a realização do 1º encontro do Parlamento Juvenil, que reuniu
estudantes do ensino médio de seis países sul-americanos para debater propostas de melhoria da
educação e que resultou no Documento O ensino médio que queremos, encaminhado aos participantes
do Parlamento do MERCOSUL(PARLASUL).

Os ministros da Educação do bloco discutiram especialmente a decisão, tomada na reunião de
2008, de instituir o sistema permanente de acreditação de cursos de graduação, com o objetivo de
conferir reconhecimento regional da qualidade acadêmica dos respectivos diplomas no
MERCOSUL e em nações associadas – o chamado sistema ARCU-SUL, oriundo das experiências
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exitosas do MEXA – Mecanismo Experimental de Acreditação do MERCOSUL,  que obteve a
adesão de seis países e no âmbito do qual já foram acreditados 68 cursos, nas área de agronomia,
medicina e engenharia. Destacaram o bom andamento da agenda do programa, com a inclusão
dos cursos de Medicina Veterinária, Arquitetura, Odontologia e Enfermagem, ao lado dos cursos
de Engenharia, Medicina e Agronomia e a adesão significativa das universidades dos países do
bloco. Manifestaram ainda seu firme propósito de construir um modelo de avaliação de qualidade
que responda às realidades nacionais em contexto regional.

Também foram estruturadas ações a se desenvolver até 2015 nas áreas de educação em direitos
humanos, ambiental, para a primeira infância, de jovens e adultos, profissional e tecnológica, a
distância e de educação e diversidade.

Em síntese, os ministros avaliaram como bem sucedida a implementação do Plano Estratégico

2006-2010 para a  Educação Superior, que articulou ações em torno a três eixos principais:
acreditação, mobilidade e cooperação interinstitucional. Segundo uma especialista na
matéria, “Na avaliação do mencionado plano destaca-se o apoio à criação e difusão de uma "cultura
MERCOSUL" através de atividades que permitam reduzir a distância entre as autoridades políticas e a
sociedade civil. Neste marco destaca-se no relativo à acreditação os resultados do MEXA (que continua com o
Sistema Arcu-Sul) de mobilidade: o Programa MARCA, o de Mobilidade Docente de Curta Duração e o Projeto
de Apoio ao Programa de Mobilidade MERCOSUL em Educação Superior entre a Comissão Européia e o
MERCOSUL, cujo objetivo principal é contribuir para a construção de uma cidadania MERCOSUL, através
da intensificação das ações de mobilidade e o desenvolvimento de redes de cooperação entre universidades.”

Ela ressalta ainda que “O novo plano de ação do SEM 2011-2015 propõe-se a continuar com as diretrizes
determinadas no plano anterior, e acrescenta uma nova linha estratégica de fomento das pós-graduações de
qualidade da Região e de fortalecimento dos mecanismos nacionais de garantia da qualidade da pós-graduação. Os
países também se propuseram sobre a possibilidade de avançar no reconhecimento de títulos de graduações,
correspondentes a carreiras acreditadas, levando em conta os resultados do ARCU-SUL. Em relação à integração
e cooperação em matéria de Educação Superior entre os espaços regionais MERCOSUL e UNASUL é
importante destacar que no início de junho de 2010 foi realizada uma reunião entre a Presidência Pró-tempore da
UNASUL e do Comitê Coordenador Regional (CCR) do MERCOSUL para identificar linhas
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complementares de ação e conhecer os progressos alcançados pelo SEM em 18 anos de trabalho.”34

III -  Considerações Finais

Destacam-se a seguir os principais projetos atualmente desenvolvidos no âmbito da Educação

Superior, no Setor Educacional do MERCOSUL(SEM), considerados os três eixos principais -
acreditação, mobilidade e cooperação interinstitucional - em que as ações foram desenvolvidas,
no escopo do Plano de Ação 2006-2010:

3.1. O ARCU-SUL

Criado no âmbito do MERCOSUL Educacional – Educação Superior, o Mecanismo
Experimental de Credenciamento ou Acreditação de cursos de graduação do Setor
Educacional do MERCOSUL(MEXA), seu programa mais importante,  destinava-se a
promover o reconhecimento recíproco de títulos e diplomas  de graduação dos países do bloco e
de mais alguns, associados, e a estimular a melhoria da qualidade da educação superior na região, a
partir de procedimentos de avaliação.35 Construído a partir de 1998 com base em padrões
consensuais de qualidade estabelecidos mediante critérios acordados entre os países, iniciou-se
com a criação de Comissões de Especialistas das disciplinas que compunham os currículos de
graduação de cada uma das titulações envolvidas (de início, Agronomia, Engenharias e Medicina).
Estas Comissões foram responsáveis por desenvolver as dimensões, os critérios, os indicadores,
os procedimentos e as fontes de informação que serviram de base para o processo de
autoavaliação institucional e as visitas subseqüentes de verificação in loco. Assim, após um longo e
necessário período inicial de preparativos políticos, acadêmicos e administrativos internacionais, o
MEXA pode, na prática, ser implementado entre os anos de 2001 e 2008.

Os processos propriamente ditos de avaliação das carreiras foram desenvolvidos entre os anos de
2004 e 2006, por meio de chamadas oficiais consecutivas, começando pelos cursos de Agronomia,
seguindo-se dos cursos de Engenharia e concluindo pelos cursos de Medicina, ministrados em
                                                          
34 Siufi, Gabriela.Cooperação Internacional na Educação Superior na América Latina. Centro de Estudios sobre
Universidad y Educación Superior (CEUES) . Em Boletim IESALC de Ensino Superior, outubro de 2010.
35 Como se disse, as bases do MEXA foram definidas no Memorando de Entendimento sobre a implementação
de um Mecanismo de Experimental de Acreditação de Carreiras para o Reconhecimento de Títulos de Grau
Universitário nos Países do Mercosul, Bolívia e Chile (Memorándum de Entendimiento sobre la implementación
de un Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras para el Reconocimiento de Títulos de Grado
Universitario en los Países del MERCOSUR, Bolivia y Chile),  aprovado  pela Reunião de Ministros da
Educação (REM) de junho de 1998 e revisto em junho de 2002 (o documento completo e outros documentos de
orientação do processo de acreditação do MERCOSUL estão disponíveis no endereço eletrônico-
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13454:acreditacao-de-cursos-no-
sistema-arcu-sul&catid=323:orgaos-vinculados ).
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instituições de ensino superior selecionadas e estabelecidas na Argentina, Brasil, Paraguai,
Uruguai, Bolívia e Chile. Foram aplicados primeiro em caráter experimental, tendo em vista
estimular a melhoria da formação em graduação e promover o reconhecimento recíproco de
títulos de graduação universitária no âmbito dos países participantes, ainda que somente para fins
acadêmicos e desde que atendidos os critérios de qualidade coletivamente acordados. Ressalta-se
portanto que a acreditação acha-se, até o momento, circunscrita ao espaço acadêmico, cabendo a
outras instâncias do MERCOSUL definir as condições para facultar o exercício profissional aos
detentores dos títulos certificados.

Em novembro de 2006, na cidade de Gramado, RS, Brasil, concluiu-se o processo de avaliação da
aplicação do MEXA, atividade esta empreendida por representantes das Agências de Acreditação,
das Instituições acreditadas, pelos Pares Avaliadores e pelos membros das Comissões de
Especialistas.

E em consonância com os desafios de desenvolver e institucionalizar um sistema regional de
acreditação da qualidade do ensino de graduação em carreiras escolhidas, que incrementasse
a qualidade da Educação Superior nos países envolvidos e aprofundasse também os mecanismos
de integração regional com base na educação, a XXXI Reunião de Ministros da Educação,
ocorrida em 24/11/2006, em Belo Horizonte, MG, Brasil, deu por terminada a etapa do MEXA
(Mecanismo Experimental) e aprovou o Plano de Trabalho para o desenvolvimento de um
Sistema MERCOSUL de Acreditação Permanente (o ARCU-SUL).

Até o final de 2007, 62 (sessenta e dois) cursos brasileiros e dos demais países envolvidos no
“experimento”,  nas áreas de Agronomia, Engenharias e Medicina, haviam sido acreditados pelo
processo experimental, sendo 12 deles no Brasil, a saber: três de Medicina (os da Santa Casa de
Saúde de São Paulo; da Universidade Estadual de Londrina (UEL), PR; e da Universidade Federal
de São Paulo (UNIFESP), SP;  três de Agronomia (os da Universidade de Brasília (UNB), DF; da
Universidade Federal de Viçosa (UFV), MG; e da Universidade Estadual de Londrina (UEL), PR)
e seis na área das Engenharias (os da Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG),PB; de engenharia elétrica; os da Universidade Federal de Uberlândia
(UFU), MG; e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), RJ, de engenharia mecânica; e
da PUC-Rio e da Unicamp, SP, na área de engenharia química). E já em 2006, as autoridades
educacionais do MERCOSULincluíram no processo de acreditação mais quatro graduações:
Arquitetura, Enfermagem, Odontologia e Veterinária.36 (Vejam-se, no Anexo IV, editais/convite
de abril de 2009 e de agosto de 2010, da SESU/MEC, de chamada de cursos candidatos ao
processo de acreditação ARCU-SUL, respectivamente, das graduações em Agronomia e
Arquitetura e de Medicina e Odontologia).

                                                          
36 Gláucia Magalhães na matéria Selos de qualidade para cursos do Mercosul, publicada no site do MEC em
14/04/2007.
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Deve-se ressaltar que, a partir de 2004 e, sobretudo, depois de maio de 2006, os professores
universitários e técnicos dos países participantes realizaram seminários e debates periódicos para
analisar a experiência do Mecanismo Experimental de Avaliação (MEXA), já tendo em vista
ultrapassar a etapa experimental e definir diretrizes para a constituição de um Sistema
MERCOSUL de Acreditação dos Cursos (ARCU-SUL). Em declaração dada à imprensa em
abril de 2007, o prof. Sérgio Franco, então presidente da Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior CONAES37) do Brasil, adiantou que o novo Sistema teria “como objetivo fomentar
a qualificação da educação superior, certificando os cursos com um selo de padrão de qualidade como a certificação
ISO 9000”. 38

Em agosto de 2008, quando da publicação do 1º Edital  de chamada de cursos de Agronomia e
Odontologia, candidatos à acreditação pelo novo sistema, as autoridades oficiais responsáveis por
este Programa ressaltavam que esta ação integrava o Sistema de Acreditação Regional de Cursos
Universitários do MERCOSUL (ARCU-SUL), que prevê o reconhecimento da qualidade acadêmica
de cursos de graduação do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, integrantes do
Mercosul, e da Venezuela, do Chile e da Bolívia, países associados. A validade da acreditação seria
de seis anos e o objetivo do programa era melhorar o nível dos cursos da região do MERCOSUL
e estabelecer padrões de qualidade. Entre as metas de curto prazo, previa-se a maior facilidade de
intercâmbio estudantil e de professores entre os cursos reconhecidos, além de atalhos no
processo de revalidação de diplomas. A médio prazo, pretendia-se instituir um sistema de
formação conjunta entre as universidades reconhecidas, pelo qual os estudantes poderiam fazer
metade do curso em uma instituição e metade em outra. As metas de longo prazo diziam respeito
ao livre trânsito de profissionais — uma pessoa formada no Brasil poderá vir a trabalhar no
Uruguai, por exemplo — e ao futuro reconhecimento da acreditação do MERCOSUL na Europa.
“O livre trânsito de profissionais ainda depende de uma negociação na área de trabalho do Mercosul. À medida
que avançamos na acreditação acadêmica, damos subsídios para discussões sobre exercício profissional”, ressaltava
o então presidente da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes), prof.
Sérgio Franco.39

                                                          
37 A CONAES integra, pelo Brasil, a RANA - Rede de Agências Nacionais de Acreditação do Mercosul,
responsável pelo processo de definição das diretrizes do Sistema de Acreditação de Cursos de Graduação do
SEM/Educação Superior.
38 Tramita em fase final, no Congresso Nacional, o Projeto de Decreto Legislativo – PDC nº  2.403/2010, da
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, que “Aprova texto do Acordo sobre a Criação e a
Implementação de um Sistema de Credenciamento de Cursos de Graduação para o Reconhecimento Regional da
Qualidade Acadêmica dos Respectivos Diplomas no MERCOSUL e Estados Associados, adotado em San Miguel de
Tucumán, em 30 de junho de 2008, por meio da Decisão CMC nº 17/08, no âmbito da XXXV reunião do
Conselho do Mercado Comum. Já aprovado nas Comissões de Mérito da Câmara dos Deputados, está no
momento no Senado Federal para revisão e sacramenta a adesão do Brasil ao referido sistema ARCU-SUL de
credenciamento (acreditação) de cursos de graduação.
39 Segundo o prof. Sérgio Franco, o curso de agronomia foi escolhido para a 1ª chamada por ter participado do
mecanismo experimental (o MEXA), fase de testes do sistema. Já o de arquitetura foi selecionado por uma
questão de logística, pela quantidade de cursos existentes na região do Mercosul. Esclareceu que a próximas
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A partir da análise das normativas definidoras do novo Sistema de Acreditação de Cursos Universitários
para o Reconhecimento Regional da Qualidade Acadêmica das respectivas titulações no MERCOSULe nos
Estados Associados (ARCU – SUL), instituído em 2008, constata-se que ele procede de e aprimora
toda a sistemática teórica e metodológica sedimentada pelo MEXA, cuja indiscutível
originalidade, desde os anos 90, chamou a atenção, inclusive, das autoridades educacionais da
União Européia, às voltas com o problemas de compatibilização dos diversos sistemas de
formação universitária envolvidos no processo de unificação. Em diversas visitas ao Brasil e
demais países do bloco, como observadores da experiência do MERCOSUL Educacional, os
representantes da UE firmaram recentemente um amplo Acordo com os países do bloco
MERCOSUL(veja-se a íntegra no Anexo V), que recobrirá o período de 2007 a 2013 e que leva
em conta a experiência sedimentada pelos países participantes do SEM.

No momento, o processo de acreditação dos cursos de Arquitetura,
Odontologia, Enfermagem e Veterinária, acrescentado à continuidade das iniciativas de
acreditação dos cursos de graduação em Agronomia, Medicina e Engenharia, está em andamento.
No biênio 2009/2010, os países cumpriram as agendas do Sistema ARCU-SUL para os cursos de
Arquitetura e Agronomia, que incluem processo de auto-avaliação e visitas de avaliação externa,
bem como prepararam o início dos processos de acreditação dos cursos de Enfermagem e
Veterinária, além de darem sequência aos processos de acreditação dos cursos de Engenharia,
Medicina e Odontologia selecionados. Neste seu primeiro ciclo, o Sistema ARCU-SUL estipulou
50 como o número total de acreditações a serem atingidas em cada área, a se dividir entre os
países participantes. A partir desse acordo, o Brasil poderá acreditar até 20 cursos por área. Este
processo de avaliação externa envolverá o trabalho de cerca de 150 especialistas (pares)-
avaliadores dos diversos países.(Vejam-se as Convocatórias de 2010 para as graduações a
acreditar, no Anexo IV).
3.2. Programa de Mobilidade Acadêmica Regional para Cursos Acreditados (MARCA)

O Programa de Mobilidade Acadêmica Regional em Cursos Acreditados (MARCA) foi
criado e vem sendo implementado pelo Setor Educacional do MERCOSUL(SEM) como uma das
ações voltadas para a mobilidade dos estudantes, docentes e técnicos de cursos acreditados pelo
MEXA, pertencentes a  instituições dos países membros e associados ao MERCOSUL de forma

                                                                                                                                                                                     
chamadas, que ocorreriam a cada seis meses, focalizariam os cursos de odontologia, enfermagem, engenharia,
medicina e medicina veterinária. A inscrição das instituições é voluntária, elas podem ser públicas ou privadas,
mas devem se organizar como universidades, oferecendo, além do ensino de graduação e pós-graduação, também
a pesquisa e a extensão. Em 2008, havia, no país, cerca de 200 cursos de agronomia e de 500 de arquitetura. Os
critérios de qualidade dos cursos, definidos pelo Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior)
são utilizados para a escolha dos cursos a serem avaliados e a coordenação nacional do programa tinha em vista
conseguir mais vagas para o Brasil, considerado o tamanho do país em relação aos demais.(fonte: Assessoria de
Comunicação do MEC)
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a fortalecer a melhoria da qualidade acadêmica dos cursos superiores e instituições.

A promoção da cooperação internacional entre instituições de ensino superior e entre cursos de
qualidade avaliada e aprovada pelo Sistema de Acreditação ARCU-SUL é entendida como uma
forma de incentivo à integração regional e à melhoria da formação de recursos humanos
qualificados para o desenvolvimento do MERCOSUL. Na 1ª Convocatória do MARCA, de junho
de 2005, definiu-se a Agronomia como a primeira carreira para aplicação do Programa e
arrolavam-se, entre outros, as obrigações que as universidades de origem e de destino dos
estudantes agraciados tanto quanto os coordenadores institucionais teriam a cumprir, bem como
os tipos de intercâmbio estudantil previstos pelo Programa, entre os quais incluía-se a
possibilidade de cursar um semestre da graduação em outra universidade da região.

Segundo as definições constantes do Memorando de Entendimento aprovado pela XXVII
Reunião de Ministros de Educação, em 19/11/2004, podem participar do Programa as
instituições selecionadas a partir da aplicação do Mecanismo Experimental de

Credenciamento (MEXA), situadas nos  quatro países membros do MERCOSUL(Argentina,

Brasil, Paraguai e Uruguai) e países associados (Bolívia e Chile). Desenvolvido sob convênio
entre a Secretaria de Educação Superior do Brasil (SESU/MEC), a Secretaria de Políticas
Universitárias da Argentina, a Universidad de la República do Uruguai e a Direção Geral de
Educação Superior do Paraguai, o MARCA, que busca, como se disse, promover o intercâmbio
de alunos, docentes, pesquisadores e gestores de instituições de educação superior, foi a primeira
iniciativa de mobilidade organizada pelo Setor Educacional do MERCOSUL, no âmbito do Plano
Estratégico 2001-2005.

A primeira etapa do MARCA, cumprida no segundo semestre de 2006, promoveu a mobilidade
de 58 alunos de cursos de Agronomia selecionados. Em 2008, o MARCA incorporou os cursos
de Engenharia e Medicina, envolvendo 44 instituições e mais de 150 estudantes. As instituições
participantes selecionaram os estudantes em seus respectivos cursos e intercâmbio reiniciou no
primeiro semestre de 2008.

Em outubro de 2010 foi lançado o edital do MARCA, com vistas a dar continuidade ao
intercâmbio de estudantes universitários do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, matriculados
nos cursos acreditados no ARCU-SUL. O Programa de Mobilidade Estudantil de Educação
Superior é, em sua fase-piloto, financiado pela União Européia e esta edição foi lançada em ato
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realizado na Universidade de Buenos Aires (UBA). Em dezembro de 2010 terá início a
capacitação de profissionais envolvidos no projeto e a convocação dos estudantes está prevista
para 2011. Para este plano de intercâmbio já se inscreveram 50 universidades públicas e privadas
dos quatro países e cerca de 430 docentes e os funcionários da área de cooperação internacional
desses centros poderão participar de 12 painéis de preparação para sua execução. As inscrições
para estudantes e sua seleção inicial ocorrerá em suas próprias universidades, e a escolha definitiva
dependerá de uma comissão integrada por representantes dos quatro países. Aos 180 estudantes
que receberão bolsas de estudo será financiada uma viagem a outro país-membro do bloco, para
cursar um semestre letivo em uma das universidades que participam da iniciativa. A bolsa inclui
viagem, alojamento, eventuais custos de matrícula e outros gastos estabelecidos.40

3. Programa de Mobilidade Docente de Curta Duração

No âmbito do Setor Educacional do MERCOSUL, o Brasil propôs e
financiou integralmente a etapa inicial do programa de mobilidade docente de curta duração. O
Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial de 22/7/2008  pela Secretaria de Educação
Superior do MEC,  fez chamada para habilitação de projetos propostos pelas Instituições Federais
de Ensino Superior (IFES) para o Programa, que tem por objetivo fortalecer a capacidade
docente, a investigação científica, a inovação tecnológica e o intercâmbio cultural. Desenhado
para  financiar duas semanas de intercâmbio no 2º semestre de 2008, em instituições participantes
do SEM, 27 docentes das IFES brasileiras foram selecionados e assim distribuídos: 9 docentes
direcionaram-se para a Argentina (para as áreas de Engenharia Civil, Engenharia
Mecânica/Robótica, Engenharia Metalúrgica/Minas, Engenharia Mecânica, Ciência Política,
Engenharia Ambiental, Formação Docente, Direito e Agronomia) e 3 para o Chile (nas áreas de
Engenharia Civil, Engenharia de Minas e Formação Docente). O Paraguai (cursos de Arquitetura,
Pedagogia, Serviço Social, Ciências da Comunicação e Engenharia Mecânica), o Uruguai (cursos

                                                          
40 Dados extraídos da reportagem ‘Mobilidade universitária para criar cidadania do MERCOSUL’. Marcela
Valente, da IPS, 15/10/2010, publicada no jornal eletrônico Envolverde. O antecedente desta iniciativa é o Plano
de Ação da Comunidade Europeia para a Mobilidade de Estudantes Universitários, conhecido como Programa
Erasmus, por sua sigla em inglês, que desde 1987 beneficia milhões de estudantes e professores da União
Europeia (UE) e ao qual somaram-se outros países europeus não pertencentes ao bloco. Além de benefícios
acadêmicos, o Erasmus promove a identidade e cultura européias e uma cidadania coletiva que transcende a da
própria nacionalidade entre as sociedades dos 27 países que integram a UE
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de Engenharia Química, Atenção Primária de Saúde, Engenharia Informática, Sociologia e
Arquitetura) e a Venezuela (cursos Formação Docente, Pedagogia, Enfermagem, Agronomia e
Engenharia) receberam cinco professores cada um.

3.3 Programa de Mobilidade MERCOSUL(PMMA):

A Comissão Regional Coordenadora de Educação Superior (CRC-ES)
desenvolve, em conjunto com a Missão da União Européia, o Programa de Mobilidade
Acadêmica MERCOSUL(PMMA) – graduação, no marco do memorando de cooperação União
Européia – MERCOSUL. O programa foi aprovado, em primeira instância, após realização de
análise/diagnóstico, em setembro e outubro de 2005, incluindo visita de consultores da UE em
Instituições de Ensino Superior dos 4 países – membros. Ocorreu processo seletivo público para
a eleição do diretor do programa, simultaneamente, nos quatro países membros o MERCOSUL.
Vale lembrar que nos marcos do Entendimento acordado em 2006 entre o SEM/MERCOSUL e
a União Européia, para o período 2007-2013, , foram propostos os seguintes temas de
cooperação: Integração; Juventude; Cooperação inter-universitária e setor produtivo; Formação
profissional; Formação docente; Inclusão social e inserção laboral; e Educação de migrantes.

3.4. A concretização do Espaço Regional de Educação Superior (ERES)

Tendo como objetivo desenvolver o ensino e a pesquisa de temas
direcionados à integração regional nas áreas das ciências humanas e sociais, científico-
tecnológicas, agrárias e ecológicas, de saúde e artísticas, os postulantes  do ERES o pensaram com
estrutura flexível, como se requer para as iniciativas do século XXI: se constituiria por campi
universitários ou mesmo faculdades e programas acadêmicos e de pesquisa situados nos Estados
Partes e Associados, reconhecidos pelas instâncias educacionais oficiais de seus respectivos países
e estruturado para se construir por ações cooperação inter-institucional.

Baseado na mobilidade de professores, estudantes e pesquisadores e
considerados os avanços dos programas MEXA e MARCA do Setor Educacional do
MERCOSUL, o processo de seleção de docentes, estudantes, pesquisadores e gestores para o
ERES, segundo seus idealizadores, será público, ou seja, aberto a cidadãos dos países
participantes e o projeto pedagógico dos cursos de graduação e pós-graduação a serem
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oferecidos, observará a legislação, as possibilidades e as prioridades dos sistemas educacionais de
cada Estado Parte e Associado.

Pode-se indagar se, em 2010, a já mencionada UNILA – Universidade
Federal da Integração Latino-Americana, sediada no Brasil, não encarnaria, em boa medida, a
idealização original do ERES. Estrutura institucional baseada em Centros Disciplinares e Cátedras
Latino-Americanas, a UNILA pretende  criar um ambiente multicultural e interdisciplinar capaz
de produzir profissionais e pesquisadores voltados para o desenvolvimento econômico, social,
cultural e político do continente, num espírito de igualdade entre todos os povos e culturas do
continente.

A estrutura acadêmica da UNILA, da graduação à pós-graduação, constitui-se  pelo Instituto
MERCOSUL de Estudos Avançados (IMEA) que, além de unidade precursora, tem um papel
transversal na interface com os outros quatro Institutos a seguir indicados, junto com seus
respectivos Centros Interdisciplinares: 1. Instituto de Cultura e Comunicação (a.Centro
Interdisciplinar de Letras e Artes; b. Centro Interdisciplinar de Antropologia e Comunicação); 2.
Instituto de Economia, Sociedade e Relações Internacionais (a.Centro Interdisciplinar de
Economia e Sociedade; b. Centro Interdisciplinar de Relações Internacionais e Direito
Comparado); 3. Instituto de Infra-estrutura, Tecnologia e Desenvolvimento (a. Centro
Interdisciplinar de Geociências e Espaço Territorial; b. Centro Interdisciplinar de Tecnociências e
Construção de Macro-Infraestruturas); e 4. Instituto de Ciências da Vida, da Natureza e do
Ambiente (a. Centro Interdisciplinar de Recursos Naturais, das Águas e Política Ambiental; b.
Centro Interdisciplinar de Ciências da Natureza).

A estrutura da universidade inclui, ainda, a formação de 12 Cátedras Latino-Americanas,
estruturadas a partir de 2009 no âmbito do IMEA (Instituto MERCOSUL de Estudos
Avançados) e subordinadas à Vice-Reitoria da UNILA.

A história da UNILA, diz um especialista,41 “está ligada à construção do Mercosul, mais precisamente à
Universidade do Mercosul. Sendo este um projeto do Mercosul, esta universidade, contudo, não foi aprovada por
todos os países-membros do bloco. Achava-se que era prematuro ter uma universidade em comum. O projeto,
todavia, foi retomado pelo Brasil, que deu um escopo maior ao mesmo: a nova universidade seria somente brasileira,

                                                          
41 MARTINS, José Ricardo. UNILA: uma universidade federal brasileira para América Latina. Revista
Eletrônica Boletim do TEMPO, Ano 5, Nº28, Rio, 2010 [ISSN 1981-3384].
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mas de alcance latinoamericano. Seria, desta forma, a contribuição do Brasil ao processo de integração e de
desenvolvimento regional. (..)

Em dezembro de 2007, o Ministério da Educação do Brasil encaminhou ao Presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, o projeto de lei de criação da Universidade da Integração Latino-Americana. Em janeiro de 2008
é instituída a Comissão de Implantação da Unila, presidida pelo professor Hélgio Trindade, ex-reitor da
UFRGS. Em abril do mesmo ano o projeto chega ao Congresso Nacional.(..) Sendo aprovado em todas as
comissões, o Projeto de Lei no. 2878/2008 foi sancionado pelo Presidente Lula em 12 de janeiro de 2010 e aos
18 de março de 2010, toma possa da Unila o seu reitor pro tempore, professor Hélgio Trindade. Um dia após sua
posse, o novo reitor, juntamente com o reitor da UFPR, Zaki Akel Sobrinho, universidade tutora da Unila,
realizam cerimônia de encerramento da primeira turma da Unila, o Curso Latino-Americano de Especialização
em Políticas Públicas e Avaliação da Educação Superior (Claeppaes). Em 5 de abril de 2010 toma posse o vice-
reitor, prof. Gerónimo de Sierra, uruguaio, sendo o primeiro estrangeiro na administração de uma universidade
pública no Brasil, cumprindo a vocação internacional e de integração da Unila.”

3.5. Outras iniciativas

Escolas Bilíngües de Fronteira

Cabe aqui destacar, no campo da Educação Básica, o início da expansão, em 2007, do Projeto
Escolas Bilíngües de Fronteira com a Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Uruguai e
Venezuela. O Programa Escolas Bilíngües de Fronteira / PEBF nasceu da necessidade de
estreitar laços de interculturalidade entre cidades vizinhas de países que fazem fronteira com o
Brasil. A experiência dos primeiros anos a partir da sua efetiva implementação já “permite
estabelecer alguma discussão sobre os passos já dados e os que estão por vir.” 42

Avançaram também os programas de elaboração de materiais didáticos sobre direitos humanos

e a distribuição de bibliotecas escolares Mercosul.

A Cultura no Mercosul

É promissora a possibilidade de que os Estados Partes implantem a Resolução GMC nº 122/96 -
Selo MERCOSUL Cultural, instrumento de agilização de trâmites aduaneiros e fiscais para
facilitar a circulação de bens culturais no MERCOSUL. Os procedimentos para a concessão do
                                                          
42 Para maiores detalhes, ver o Documento Escolas de Fronteira, Brasília, DF e Buenos Aires, Ar, março de
2008, no endereço  http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Escolafronteiras/doc_final.pdf
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Selo já foram acordados pelos países membros em reunião realizada no final de 2008 e no Brasil,
a Receita Federal já publicou Instrução Normativa que estabelece competência compartilhada
com o Ministério da Cultura para concessão do Selo. O estabelecimento de um Corredor

Cultural e de um Sistema de Informações Culturais do MERCOSUL(SICSUL) estão
também entre as ações prioritárias dos ministros de Cultura do bloco.

Grupo de trabalho criado pela XXVI Reunião de Ministros da Cultura reuniu-se recentemente
para examinar a possibilidade de criação de uma Secretaria Técnica Permanente do MERCOSUL.
Foram apresentadas propostas de estrutura, orçamento, fontes de financiamento, e plano de
trabalho e cogita-se fixar uma sede da Secretaria em Buenos Aires (para palestras e seminários) e
outra em Montevidéu (braço administrativo) .

Em andamento acelerado estão os entendimentos para transformar o contexto do Mercosul, para
além das relações comerciais e geopolíticas, em dimensão cultural e estratégica no âmbito do
audiovisual e das políticas cinematográficas, sobretudo na área das co-produções.

Acordo de Residência e Trabalho

Existe um “Acordo sobre Residência para Estados do MERCOSUL, Bolívia e Chile”, de 06 de
dezembro de 2002, que concede o direito à residência e ao trabalho aos cidadãos de todos os
Estados Partes, sem outro requisito que não a nacionalidade. Desde que tenham passaporte
válido, certidão de nascimento e certidão negativa de antecedentes penais, cidadãos dos Estados
Partes podem requerer a concessão de “residência temporária” de até dois anos em outro país do
bloco. Antes de expirar o prazo da “residência temporária”, poderão requerer sua transformação
em residência permanente. No momento atual, para o Brasil, o Acordo sobre Residência para
Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL encontra-se em vigor somente com o Uruguai e a
Argentina.

****   ****  ****  ****

Conclusão

A conclusão a que este levantamento documental e fatual conduz é que
as experiências do Setor Educacional do MERCOSUL(SEM), ao menos no que concerne a
educação superior, têm sido não só bem sucedidas como originais. O Setor, como se afirmou, não
havia sido previsto no desenho original do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), instituído
pelo Tratado de Assunção, de 26 de março de 1991. Tornou-se realidade por proposta dos
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ministros da Educação da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, submetida ao Conselho do
Mercado Comum (CMC) na forma de um “Protocolo de Intenções”, assinado em 13 de
dezembro de 1991, em Brasília, DF, Brasil. Propôs-se então a formação, no âmbito do
MERCOSUL, de subgrupo de trabalho no campo da educação e o CMC, mediante a da Resolução
07/91,  respaldou a iniciativa, instituindo a Reunião de Ministros de Educação (RME) dos Países
Membros do MERCOSUL como o órgão responsável pela coordenação das políticas
educacionais da região.

Reconhecido formalmente o papel estratégico da Educação no processo
de integração regional e no desenvolvimento econômico, social, científico-tecnológico e cultural
da região, a estrutura operacional do Setor Educacional do MERCOSUL (SEM), desde o início,
assumiu diferenciações do ponto de vista dos níveis educacionais a serem trabalhados na
experiência de integração internacional. Quanto à educação superior, um Comitê passou a
cuidar dos assuntos do segmento, assumindo em 2001 a feição de Comitê Regional
Coordenador – Educação Superior (CRC-ES), que desde então coordena, de forma colegiada e
participativa, as iniciativas da área, que se desenvolvem em torno a três temas, tendo por
finalidade a criação de um espaço comum regional para o desenvolvimento com qualidade desse
nível educacional. São eles:

1. O reconhecimento/acreditação de carreiras (no Brasil, cursos de graduação), mediante a
construção coletiva de procedimentos e mecanismos de homologação de títulos e diplomas
para facilitar a mobilidade regional, estimular os processos de avaliação para elevar a qualidade
educativa dos parceiros e permitir comparabilidade entre os processos de formação para a
qualidade acadêmica e profuissional dos diplomados.

2. A mobilidade, que constitui-se de projetos e ações de gestão acadêmica e institucional,
mobilidade docente, estudantil, e de técnicos da área, estruturação de sistemas de
transferência de créditos e intercâmbio entre docentes e pesquisadores. Inclui a recuperação e
o fortalecimento dos programas do gênero pré-existentes na região e a criação e promoção de
novos âmbitos de cooperação entre universidades e associações de ensino da região.

3. A cooperação inter-institucional,  que prevê a recuperação e promoção das experiências já
desenvolvidas pelas instituições universitárias dos países parceiros e estimular novas ações,
com ênfase em programas colaborativos e compartilhados de graduação e pós-graduação,
programas de pesquisas conjuntas, criação de redes de excelência e trabalho conjunto com os
outros níveis educacionais, em matéria de formação docente.

Entre as treze as metas do segmento da Educação Superior no Programa
de Ação inicial do Mercosul Educacional, destacam-se as referentes ao reconhecimento de
carreiras, a saber: (a) colocar em funcionamento o Mecanismo Experimental de Reconhecimento
para as carreiras de graduação em Agronomia, Engenharia e Medicina; (b) aumentar a sua
aplicação para as outras carreiras - os Ministros da Educação dos países participantes definiram,
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em janeiro de 2007, a expansão do projeto para os cursos de Arquitetura, Enfermagem,
Odontologia e Veterinária; (c) aprovar um acordo de reconhecimento de cursos de graduação; (d)
implementar um programa de capacitação de pares avaliadores; (e) operar um banco de dados de
programas de pós-graduação na região; (f) consolidar os programas de pós-graduação da região
no marco do Protocolo de Integração Educativa para a Formação de Recursos Humanos em
nível de Pós-graduação entre os países-membros do Mercosul; e (g) aprovar um acordo de
reconhecimento de títulos de nível terciário para a continuidade de estudos nos países do
Mercosul.

Portanto, deve-se ressaltar que, no âmbito do Programa Mercosul
Educacional,  o Brasil participa há pelo menos 13 anos, em colaboração com a Argentina, o
Uruguai, o Paraguai e também com o Chile, a Bolívia e o Peru, e mais recentemente, com a
Venezuela e a Colômbia, desta inédita e exitosa experiência acadêmica, coordenada por docentes
e técnicos altamente qualificados das áreas do conhecimento envolvidas, selecionados e indicados
pelos respectivos países participantes, experiência esta que, sem qualquer dúvida, tem evidenciado
o protagonismo tanto do Brasil quanto do Chile e da Argentina, no que diz respeito aos níveis de
exigência requeridos, histórico de experiências de avaliação acadêmica e de estruturação de
procedimentos de organização, condução e gestão de cursos e carreiras de graduação. Durante os
3 primeiros anos, os países trocaram informações sobre suas respectivas realidades
socioeoconômicas, educacionais e acadêmicas e construíram cuidadosamente modelos e
estratégias de ação, com base em suas práticas diferenciadas. Nos anos subsequentes,
implementaram e vêm consolidando os Mecanismos de Reconhecimento nas áreas de
Agronomia, Medicina, Engenharias, além de mais recentemente, estruturarem os novos
procedimentos para reconhecimento dos cursos de Odontologia, Enfermagem, Arquitetura e
Veterinária, com base nas estratégias experimentais consolidadas para as três áreas que primeiro
realizaram os processos de acreditação.

Ainda que nos termos dos protocolos firmados entre estes países, no
âmbito do Mercosul Educacional, os diplomas das instituições participantes não possam ainda ser
revalidados para fins de exercício profissional, as nações envolvidas acumularam um considerável
conjunto de procedimentos, práticas e instrumentos de acreditação e de avaliação, gerado por
consenso, e num cenário de grande diversidade de exigências e até de níveis de qualidade, com o
objetivo de promover o reconhecimento recíproco de títulos de graduação universitária,
estritamente com fins acadêmicos e desde que atendidos os critérios de qualidade reciprocamente
acordados. Tal experiência já pode ser dita modelar para o tratamento das questões que envolvem
grades curriculares distintas e busca de critérios compartilhados de certificação e acreditação de
títulos e diplomas.

No nosso entendimento, portanto, o programa de acreditação de
cursos de graduação é a ação mais importante a destacar, tanto do ponto de vista acadêmico
quanto político, na experiência do SEM-Educação Superior. Levado a cabo por 9 países
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lationoamericanos – os 4 do MERCOSUL (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) e mais 5 países
denominados ‘Estados Associados” – Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Venezuela -, o sucesso do
primeiro formato do programa - o Mecanismo Experimental de Acreditação/Avaliação de
Carreiras (cursos de graduação) do Setor Educacional do MERCOSUL  - o MEXA -,
aplicado a cursos selecionados de Agronomia, Medicina e Engenharia, sediados em 6 dos países
participantes, levou à sua institucionalização, pelos ministros da Educação, como iniciativa
permanente, agora denominada Sistema MERCOSUL de Acreditação de Cursos – o ARCU-
SUL.

A natural incomparabilidade de cursos de graduação, característica
considerada trivial até para cursos de uma mesma instituição - devido, entre outros, às diferenças
de áreas do conhecimento e também às peculiaridades irredutíveis das concepções e linhas de
atuação e de pensamento decorrentes do tão prezado valor da autonomia universitária -, tem sido
ultrapassada, a partir de mecanismos definidos em conjunto e por consensos construídos lenta e
pacientemente pelo conjunto de países participantes. Já se pode, sem exagero, dizer hoje que este
conjunto de países da América do Sul que vem há mais de 13 anos participando da experiência de
acreditação dispõe, como dissemos, de um raro conjunto de procedimentos de natureza
estritamente acadêmica, de certa maneira já estruturados, testados e sedimentados, todos
avalizados pelo clássico e internacionalmente aceito sistema de avaliação e decisão por pares (peer
review).  Talvez não haja ainda equivalente no mundo para uma experiência duradoura dessa
natureza, reconhecida inclusive pela União Européia, que desde o início da construção do
processo de Bolonha43, em 1999, vem observando com atenção esta experiência latinoamericana e
no momento, inclusive, até estabelecendo troca de experiências, no âmbito de vigência do
Memorando de Entendimento Mercosul-União Européia - 2007-2013, que teve por ponto
de partida um Acordo de Cooperação MERCOSUL-União Européia, assinado em Madri, nos
idos de 1995, e de um Memorando de Entendimento 2000 – 2006 (ver Anexo V).

                                                          
43 A Declaração de Bolonha, de 19 de junho de 1999, que desencadeou o chamado Processo de Bolonha, é um
documento conjunto assinado pelos ministro da educação de 29 países europeus, reunidos na cidade italiana de
Bolonha, por ocasião dos festejos de aniversário da de mesmo nome. Tem como objetivo tornar inteligíveis e
comparáveis as formações ministradas no ensino superior nos diversos países que a subscreveram e marca uma
mudança em relação às políticas de ensino superior dos países envolvidos. Hoje conta com a subscrição de  45
estados europeus. A Declaração preconizava a constituição, até o final deste ano de 2010, do Espaço Europeu de
Ensino Superior (EEES), caracterizado globalmente por: 1) Um sistema de graus acadêmicos comparável e
compatível; 2)Dois ciclos de estudo de pré-doutoramento; 3) Sistema de créditos; 4) Suplementos ao diploma.
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Anexo I

MERCOSUL  EDUCACIONAL

 SIGLAS Y ABREVIATURAS

ANA Agencia Nacional de Acreditación

ARCU-SUR Mecanismo Permanente de Acreditación Regional de Carreras Universitarias
del MERCOSUR

BID Banco Interamericano de Desarrollo o “el Banco”

BPR Bien Público Regional

EPBA Estrategia de País del Banco con Argentina

RPG Facilidad para la Promoción de Bienes Públicos Regionales

INT/INT Sector de Integración y Comercio

MERCOSUR Mercado Común del Sur

MEXA Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras de Grado

RANA Red de Agencias de Acreditación del MERCOSUR

RME Reunión de Ministros de Educación del MERCOSUR

SCL/EDU Sector Social – División de Educación

SEM Sector Educación del MERCOSUR o MERCOSUR Educativo

UEP Unidad Ejecutora del Proyecto
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Anexo II

4º Plano de ação do SEM – 2006-201044

Objetivos e respectivas metas

Objetivo 1. Contribuir a la integración regional acordando y ejecutando políticas
educativas que promuevan una ciudadanía regional, una cultura de paz y el respeto a la
democracia, a los derechos humanos y al medio ambiente.

·  Redes de especialistas en Historia y Geografía, conformadas.
·  Conocimientos de Historia y Geografía regional, incorporados en los currículos.
·  Materiales surgidos de encuentros y seminarios regionales de Historia y Geografía,
difundidos y disponibles en la página web del SIC.
·  Formación y capacitación docente que contemple la temática de La integración regional.
·  Programas de escuelas gemelas en zonas de frontera, funcionando.
·  Programa de promoción de la lectura de autores de los países Del MERCOSUR,
intercambio de materiales y experiencias y acompañamiento docente, funcionando,
especialmente en zonas de frontera.
·  Reuniones y encuentros sobre la educación para la paz, los derechos humanos y el
medio ambiente, realizados.
·  Material didáctico para la educación para la paz, los derechos  umanos y el medio
ambiente, publicado.
·  Programa de trabajo para el fomento de la enseñanza del español y del portugués como
segundas lenguas, funcionando.
·  Programas de enseñanza de los idiomas oficiales del MERCOSUR, incorporados a la
propuestas educativas de los países con vistas a su inclusión en los currículos.
·  Planes y programas de formación de profesores de español y português como segundas
lenguas, funcionando en cada país de los estados miembros.

Objetivo 2. Promover la educación de calidad para todos como factor de inclusión social,
de desarrollo humano y productivo.

·  Proyecto de educación física y recreación, diseñado.
·  Intercambio de experiencias que promuevan la equidad en cada país, realizado.
·  Intercambio de experiencias, materiales y prácticas en educación  inicial, realizado.
·  Instancias de reflexión e intercambio sobre metodologías y propuestas para la atención
de alumnos con necesidades educativas especiales, favorecedoras de su inclusión en los
sistemas educativos, realizadas.

                                                          
44 Fonte: http://www.mj.gov.br/sedh/mercosul/PLAN_DEL_SECTOR_EDUCATIVO_DEL_MERCOSUR.pdf
acesso em 15.5.09
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·  Experiencias innovadoras para la inclusión de la diversidad étnica y cultural,
identificadas y difundidas.
·  Experiencias que vinculan la educación y la producción,  preferentemente en zonas
rurales, relevadas y difundidas.
·  Encuentros para el intercambio de experiencias de educación no formal para jóvenes y
adultos, realizados.
·  Materiales y herramientas para introducir y facilitar el uso de nuevas tecnologías en la
educación, difundidos e implementados.
·  Intercambio de experiencias en educación a distancia, realizado.
·  Experiencias innovadoras relacionadas con el sector productivo, identificadas y
difundidas.
·  Relevamiento de experiencias de vinculación de las instituciones de educación superior
con el sector productivo, realizado
·  Indicadores de educación técnica, acordados.
·  Relevamiento de la oferta y demanda laboral, por región, efectuado.
·  Perfiles armonizados regionalmente incorporados a las propuestas de formación, con
miras a la libre circulación de los trabajadores.
·  Resultados de los congresos de educación tecnológica en los países del  MERCOSUR,
aplicados.
·  Sistema para el reconocimiento y certificación de competencias a nível regional,
diseñado.
·  Procedimiento de acreditación de carreras de grado en el MERCOSUR, funcionando.
·  Sistema de acreditación de estudios de posgrado, elaborado.
·  Intercambio de experiencias, estudios e investigaciones sobre la calidad de la educación
superior, realizado.
·  Mecanismos de evaluación de la calidad de la educación superior, em funcionamiento.

Objetivo 3. Promover la cooperación solidaria y el intercambio, para el  mejoramiento de
los sistemas educativos.

·  Estudios analíticos en base a los indicadores estadísticos educativos,
realizados.

·  Estudios, relevamientos e investigaciones sobre la realidad educativa em la región,
realizados.
·  Redes de instituciones universitarias de la región, en funcionamiento.
·  Redes de investigadores de la región, en funcionamiento.
·  Redes de centros de educación básica y media, funcionando.
·  Redes de centros de formación docente, en funcionamiento.
·  Centros de cooperación de excelencia entre las universidades de la región, funcionando.
·  Intercambio de conocimientos y transferencia de tecnología en distintas áreas y entre
distintos países, realizado.
·  Programas de cooperación entre cursos de posgrados asociados, desarrollados.
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Objetivo 4. Impulsar y fortalecer los programas de movilidad de estudiantes, pasantes,
docentes, investigadores, gestores, directivos y profesionales.

·  Tablas de equivalencia de estudios de nivel primario y medio, ampliadas
a los países del CAB y a otros países que no pertenecen a la región.
·  Tabla de equivalencias para estudios de nivel medio técnico,
actualizada
·  Programas de intercambio y/o pasantías para estudiantes de nivel
universitario, tecnológico, medio y básico, ejecutados.
·  Programa de movilidad para estudiantes de carreras de grado en el
MERCOSUR con financiamiento de Unión Europea, funcionando.
·  Programa de movilidad para estudiantes de carreras de grado
acreditadas en el MERCOSUR, institucionalizado y funcionando.
·  Programa de movilidad de docentes y estudiantes de posgrado,
implementado.
·  Intercambios y pasantías a nivel de supervisores, directores y docentes
de centros educativos, realizados.
·  Proyecto para la realización de pasantías de directivos y docentes de
escuelas técnicas en zonas de frontera, elaborado y desarrollado.
·  Pasantías de docentes para el conocimiento de experiencias y prácticas educativas que
promuevan la equidad, realizadas.
·  Carreras de grado de los países asociados al MERCOSUR, integradas a la movilidad.
·  Capacitación de recursos humanos en gestión de programas de
movilidad, realizada.
·  Programas para el intercambio de docentes y estudiantes de centros de educación
alternativa o no formal, diseñados e implementados.
·  Mecanismos para facilitar el reconocimiento de títulos de grado
respetando la normativa de cada país, complementando el alcance de
los protocolos ya firmados, acordados.
·  Relevamiento y propuesta de mecanismos de reconocimiento de títulos de formación
docente y terciaria no-universitaria, efectuado.

Objetivo 5. Concertar políticas que articulen la educación con el proceso de integración
del MERCOSUR.

·  Ministros de Educación participando en las reuniones del CMC que
traten temas vinculados a educación y sus acuerdos trasladados
sistemáticamente hacia ese órgano a través del FCCP y del GMC.
·  Articulación permanente con el SGT 10 para asegurar la movilidad de
trabajadores, establecida.
·  Propuestas para la utilización de los Fondos estructurales del
MERCOSUR en proyectos y programas del SEM, elaboradas y
presentadas.
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·  Fondos estructurales del MERCOSUR (ya acordados y futuros)
utilizados para proyectos y programas del SEM.
·  Análisis de la situación y negociaciones para la circulación de
profesionales universitarios en el MERCOSUR, efectuados.
·  Programas de transferencia de conocimientos y tecnología avanzada
entre las universidades de la región y el sector productivo,
implementados.
·  Coordinación del SEM con la RECyT y otras áreas de Ciencia y Tecnología,
consolidada.
·  Acuerdos regionales, en vigencia y en aplicación.
·  Restricciones legales y/o administrativas que dificultan La implementación de los
programas de movilidad, eliminadas.
·  Visas gratuitas para estudiantes, docentes e investigadores, otorgadas.
·  Funcionarios de las áreas del MERCOSUR Educativo formados y
capacitados en materia de integración a través de programas específicos.
·  Trabajos conjuntos con instancias de carácter local, realizados.
·  Estrategia para dar a conocer y difundir el SEM y el sitio web que contiene resoluciones,
proyectos y propuestas, desarrollada.
·  Acuerdos, actividades, experiencias y resultados del SEM, publicados periódicamente.
·  Aportes nacionales al FEM, realizados.
·  Contribuciones económicas de organismos internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales para proyectos del SEM, obtenidas.
·  Acuerdos, actividades, experiencias y resultados del SEM, difundidos a través de los
canales oficiales, medios de comunicación y sociedad civil.
·  Sitio web del SIC, actualizado en forma permanente, accesible a técnicos y ciudadanos
en general, funcionando.
·  Técnicos responsables de los nodos nacionales, capacitados.
·  Base terminológica consensuada entre las comisiones y los grupos de
trabajo del SEM, realizada
·  Estructura del SEM, fortalecida.
·  Áreas dedicadas al MERCOSUR Educativo en cada país, fortalecidas.
·  Propuestas para contar con una Secretaría Técnica – Permanente,
elaboradas.
·  Instancias permanentes para el seguimiento y sustentabilidad de las
acciones del SEM, definidas y funcionando.
·  Programas ya iniciados, ejecutados en forma permanente y sustentable.
·  Reuniones y encuentros con organizaciones de la sociedad civil, realizados.
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Anexo III

O Relatório da Assessoria Internacional do Ministério da Educação do Brasil45, referente
ao período 2005/2007, assim explicita as iniciativas desenvolvidas no âmbito do MERCOSUL
Educacional, nas demais áreas que não a Educação Superior: –

“Educação Básica

• Reconhecimento de Títulos.
Foram elaboradas nova proposta de Tabela de Equivalência e Reconhecimento de Títulos e Certificados e o
documento Orientações gerais para aplicação do Protocolo de Reconhecimento de Integração Educacional
– Nível Primário e Médio Não-Técnico. Por outro lado, é ainda escassa a difusão desse acordo. Cada país se
comprometeu a divulgar a versão atualizada do documento “Aprendendo no Mercosul”. A incorporação do
“Selo Mercosul” aos ordenamentos jurídicos nacionais constituirá instrumento de divulgação do Protocolo.

• Direitos Humanos.
O Comitê Coordenador Regional do MERCOSUL Educacional (Belo Horizonte,novembro de 2006)
aprovou a elaboração de materiais didáticos sobre a referida temática partir de critérios comuns. Nesse
contexto, foram realizadas, em 2006 e 2007, três Reuniões de Materiais Didáticos de Direitos Humanos no
MERCOSUL– em Buenos Aires, Assunção e Montevidéu, respectivamente.

• Ensino do Espanhol e do Português.
Com a Lei nº 11.161/2005, que tornou obrigatória a oferta do ensino do Espanhol como língua estrangeira
nas escolas de nível médio, cresceu a demanda pela formação de professores no Brasil. Calcula-se que o País
deverá capacitar 30 mil professores de Espanhol até 2010 para atender a um público de quase 10 milhões de
estudantes. Países do MERCOSUL estão colaborando com universidades, escolas e Secretarias Estaduais na
formação e aperfeiçoamento docente. Na mesma perspectiva, cresce o interesse, entre os países vizinhos, no
ensino do Português. Nesse contexto, foram realizados, em novembro de 2006, em Belo Horizonte, o V
Seminário de atualização de Docentes para o ensino do português como língua estrangeira, e, em novembro
de 2007, em Brasília, o I Seminário Brasil-Argentina sobre o ensino e certificação do Português e do
Espanhol como línguas estrangeiras.

• Escolas Bilíngües de Fronteira.
O Projeto foi lançado bilateralmente com a Argentina em 2004 e posteriormente incorporado à agenda do
Mercosul, com previsão de sua ampliação a cidades de fronteira do Brasil com seus vizinhos sul-americanos.
Em março de 2005, escolas na fronteira com a Argentina iniciaram as atividades do programa. Paraguai,
Uruguai, Colômbia e Venezuela afirmaram o interesse de participar do programa no quadro do Mercosul.
Participam do Projeto o MEC, universidades e Secretarias Estaduais e Municipais de Ensino. A
Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) e a Cooperação Andina de Fomento (CAF) estão
contribuindo para a expansão das escolas de fronteira. Em julho e agosto de 2006, em Foz de Iguaçu, foi
realizado o I Seminário de Escolas de Fronteira do MERCOSUL, com a presença das delegações da
Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Chile. A II Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto foi realizada
em Assunção, em 2007, com a presença acrescida das delegações de Venezuela e Bolívia. Na ocasião,
elaborou-se plano de trabalho contendo os métodos pedagógicos e uma relação de cidades pré-selecionadas
que poderão participar do programa no futuro.

• Políticas lingüísticas.
Os Ministros de Educação decidiram, em Montevidéu, em novembro de 2007, criar grupo de trabalho sobre
políticas lingüísticas com o objetivo de articular as políticas voltadas para a promoção e o ensino de línguas
oficiais do bloco (português, espanhol e guarani). Sua agenda contempla a consolidação da documentação
de iniciativas, organização de encontros de quadros gestores, bilingüismo na fronteira, criação de um banco
de dados para o acompanhamento do ensino de línguas e parcerias universitárias.

                                                          
45 Fonte: http://portal.mec.gov.br/ai/arquivos/pdf/relatorio2005_07.pdf acesso em 15.5.09
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• Concurso Caminhos do MERCOSUL.
Trata-se de concurso histórico-literário que se realiza anualmente desde 2003 com a finalidade de promover
uma consciência favorável à integração regional junto às escolas de ensino médio. Cada país seleciona seis
ganhadores, que, acompanhados de um professor por país, se reúnem aos vencedores dos outros países em
viagem cultural ao país-sede do Concurso. A iniciativa já foi organizada por Argentina (2003 – tema:
Gaúchos), Chile (2004: Neruda), Brasil (2005: Brasília), Paraguai (2006: Augusto Roa Bastos) e Uruguai
(2007: Rio da Prata). O MEC/INEP publicou os trabalhos dos ganhadores das três primeiras edições do
Concurso (2003 – 2005). Trata-se da primeira obra com a visão da nova geração de jovens em torno do
processo de integração regional.

• Bibliotecas Escolares.
Trata-se de programa de distribuição, entre as escolas dos países do MERCOSUl, de livros didáticos e
literários. O Brasil oferece nove livros. Grupo de trabalho apresentou, em 2007, proposta de novos títulos e
sua ampliação para um maior número de escolas, com a inclusão da Venezuela. Estão sendo efetuadas
gestões junto a organismos internacionais de molde a ampliar os recursos disponíveis. A ampliação do
projeto terá como enfoque inicial as regiões de fronteira. Decidiu-se ainda realizar capacitação docente para
o uso das bibliotecas e atividades de distribuição e uso didático dos livros.

• Formação docente.
Os Ministros de Educação decidiram, em Montevidéu, em novembro de 2007, criar grupo de trabalho sobre
formação docente. Sua agenda contempla elementos como o ensino de línguas, o reconhecimento de títulos
e a criação de um banco de dados. O Brasil assinalou a importância, nesse sentido, do compartilhamento da
experiência da UAB. A Coordenadora das Centrais Sindicais do MERCOSUL recebeu com satisfação o
convite de participar desse grupo.

Educação Tecnológica e Profissional

Foram realizadas a Conferência de Educação Tecnológica e Profissional, em Brasília, em
novembro de 2006, e a Jornada Científica de Educação Tecnológica, em Belo Horizonte, em
novembro de 2006.

(..)
Fórum Educacional do Mercosul

O III Fórum Educacional do MERCOSUL realizou-se em novembro de 2006, em Belo
Horizonte, como espaço de discussão da sociedade civil dos países do bloco. Os assuntos foram
estruturados em cinco eixos temáticos:
• inclusões (educação penitenciária, educação para jovens e adultos,portadores de necessidades
especiais,
educação indígena e educação no campo, com foco no gênero e na orientação sexual);
• financiamento (parcerias público-privadas; ação de organismos multilaterais de financiamento e
de  competência educacional, agências governamentais de ajuda oficial ao desenvolvimento; e
mecanismos inovadores);
• educação para a integração (espaços inovadores para educação intercultural e diversidade
cultural, História e Geografia dos países do bloco, estudo de línguas e Literatura, avaliação do
“Plano do Setor Educacional do Mercosul”, Educação cidadã e cidade educadora);
• educação em diferentes espaços de aprendizagem e cidadania (educação em tempo integral,
propostas metodológicas de educação/desenvolvimento integral, participação ativa de crianças e
adolescentes na educação, educação e sustentabilidade no âmbito de experiências coletivas
infanto-juvenis); e
• dimensões do direito à educação e valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores da educação
(ampliação do debate para além do movimento sindical; acesso, permanência e qualidade sócio-



69

cultural da educação, experiências governamentais, formação continuada e formação de novos
trabalhadores, relações educacionais).

Acordou-se que a Argentina seria a sede do IV Fórum, a versar sobre o tema ‘profissão docente’,
previsto para maio de 2008.

Sistema de Informação e Comunicação do Mercosul
O Sistema de Informação e Comunicação do MERCOSUL(SIC), coordenado pelo MEC/INEP,
mantém o site institucional do MERCOSUL(http://www.sic.inep.gov.br) com informações
atualizadas das iniciativas educacionais na região.
Foram realizados avanços no Estudo Analítico-Comparativo do MERCOSUL Educacional.
Foi apresentado o Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação do desenvolvido pelo MEC,
que foi oferecido, sem ônus, para ser adaptado ao Sistema de Monitoramento do Setor
Educacional do MERCOSUL(SIMEC).

União das Nações do Sul (UNASUL)
Foi constituído Grupo de Trabalho de Educação do UNASUL, em paralelo ao Setor Educacional
do Mercosul. A fim de evitar duplicação, os representantes do bloco solicitaram encaminhar à 9ª
Reunião de Altos Funcionários o Plano de Ação do Setor Educacional do MERCOSUL e
informações sobre as ações desenvolvidas. Acordou-se transmitir às respectivas Chancelarias a
importância de assegurar a convergência entre os trabalhos do UNASUL e as ações e políticas
desenvolvidas no setor educacional do Mercosul. Representante deste passará a participar das
reuniões do Grupo de Trabalho de Educação do UNASUL.

• Ano Polar Internacional (2007 - 2009).
Como um dos eixos do Ano Polar é a Educação, por iniciativa do Brasil, o MERCOSUL
Educacional incluiu este tema em sua agenda. Nessa perspectiva, serão realizadas Feira Antártica
do MERCOSUL em Punta Arenas e Ushuaia e um concurso regional, cujo prêmio será uma visita
ao Continente Antártico. Em 2006, o MEC publicou dois volumes sobre a Antártica (um para os
níveis Fundamental e Médio, e outro que reúne pesquisas feitas por cientistas brasileiros). Além
disso, o
MEC levou ao ar, em setembro de 2006, programa no “TV Escola”. O MEC participou da “57ª
Reunião de Administradores de Programas Antárticos Latino-Americanos” (RAPAL), realizada
em Punta Arenas, quando foi criada a “Rede de Comunicação, Educação e Cultura Antártica
Latino-Americana” (CECAL). A Marinha do Brasil, o MEC e o MCT, participaram da 58ª
RAPAL, em setembro de 2007, em Brasília. Participaram da reunião representantes de Brasil,
Argentina, Chile, Equador, Peru e Uruguai.

(..)
• Ano Ibero-americano de alfabetização (2007).

A celebração do evento, previsto nas Cúpulas Iberoamericanas de Salamanca e Montevidéu, e que
coincide com o vigésimo aniversário do falecimento de Paulo Freire, produziu iniciativas no
âmbito do Mercosul: encontro no Paraguai, divulgação de melhores práticas e produção de
materiais.”
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Anexo IV

(A) Convite à participação no sistema ARCU-SUL dos cursos de Agronomia e
Arquitetura – Brasil/2009

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES

CONVITE AOS CURSOS DE AGRONOMIA E ARQUITETURA DE INSTITUIÇÕES DE
ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS PARA PARTICIPAREM DO PROCESSO DE

ACREDITAÇÃO PELO SISTEMA ARCU-SUL

A Secretaria de Educação Superior – SESu do Ministério da Educação, membro da Comissão Regional
Coordenadora da Educação Superior - CRC-ES e representante do Brasil no Setor Educacional do
MERCOSUL– SEM, em conjunto com a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior –
CONAES, membro da Rede de Agências Nacionais de Acreditação - RANA, considerando a Decisão Nº
17/08 do Conselho Mercado Comum (CMC), que aprova o Sistema de Acreditação de Cursos
Universitários – ARCU-SUL, encaminhado ao CMC pela Reunião de Ministros da Educação (RME) do
Setor Educacional do MERCOSUL - SEM e a Portaria do Ministério da Educação Nº 1004 de 13 de
agosto de 2008, abrem o presente CONVITE para candidaturas de cursos de caráter universitário para o
primeiro ciclo de acreditação de cursos de graduação nas áreas de Agronomia e Arquitetura conforme os
procedimentos e critérios aprovados pela Rede de Agências Nacionais de Acreditação – RANA.

1 – ACREDITAÇÃO DE CURSOS UNIVERSITÁRIOS:
O Sistema ARCU-SUL visa estabelecer e assegurar critérios regionais de qualidade de cursos de graduação
para a melhoria permanente da formação em nível superior, necessária para a promoção do
desenvolvimento educacional, econômico, social, político e cultural dos países da região. A implantação do
Sistema ARCU-SUL contribui para desenvolver as capacidades institucionais de cada país em avaliar a
educação superior de qualidade no nível da graduação e permite trabalhar de forma recíproca a aferição da
qualidade dos cursos ofertados nos países membros do MERCOSUL e associados. A certificação da
qualidade acadêmica é obtida por meio de procedimentos e critérios previamente aprovados pelo Setor
Educacional do MERCOSUL. Os procedimentos e critérios são ajustados e acordados por consenso entre
os membros da Rede de Agências Nacionais de Acreditação – RANA onde estão representados todos os
países integrantes do MERCOSUL e associados.

2 – OBJETIVOS DO SISTEMA ARCU-SUL
2.1 Objetivo Geral: Avaliar de forma permanente a qualidade da educação superior no nível da graduação
nos países membros do MERCOSUL e associados e o consequente avanço no processo de integração
regional com vistas ao desenvolvimento educacional, econômico, social, político e cultural dos países da
região.

2.2 Objetivos Específicos:
(a) garantir a qualidade dos cursos de graduação acreditados, conforme os critérios estabelecidos de

comum acordo;
(b) facilitar a movimentação de estudantes e professores entre as instituições acreditadas durante a

vigência da acreditação;
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(c) agilizar os processos de reconhecimento de títulos ou diplomas universitários, desde que pactuados
entre as instituições de ensino que aderirem ao processo;

(d) facilitar o intercâmbio científico e cultural que favoreça o conhecimento recíproco e a cooperação
solidária entre as respectivas comunidades acadêmicas dos países;

(e) elaborar critérios comuns de qualidade no âmbito do MERCOSUL;
(f)  favorecer os processos de formação em termos de qualidade acadêmica e o desenvolvimento da

cultura da avaliação como fator propulsor da qualidade da educação superior na região;
(g) usar e fortalecer competências técnicas das Agências Nacionais de Acreditação por meio da avaliação

da qualidade dos sistemas de educação superior dos Estados Membros do MERCOSUL e associados.

3 – CONVITE ÀS INSTITUIÇÕES
Em cumprimento à Resolução No 17/08/CMC para implementação do Sistema ARCU-SUL, a Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES, na qualidade de representante brasileira na
Rede de Agências Nacionais de Acreditação – RANA, CONVIDA as Instituições de Ensino Superior
Brasileiras a se candidatarem ao primeiro ciclo de acreditação de cursos de graduação nas áreas
de Agronomia e Arquitetura mediante as condições de participação abaixo descritas.
No primeiro ciclo de acreditação, poderão ser acreditados até 20 cursos de Agronomia e 20 cursos de
Arquitetura brasileiros pelo Sistema ARCU-SUL.

As diretrizes gerais para o desenvolvimento do processo, incluindo a participação das instituições, estão
definidas no Acordo sobre a “Criação e Implementação de um Sistema de Acreditação de Cursos
Universitários para o Reconhecimento Regional da Qualidade Acadêmica das respectivas titulações no
MERCOSUL     e nos Estados Associados”.

4 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
��As diretrizes nacionais complementares para as candidaturas dos cursos são: ter caráter universitário
(desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão); ter pelo menos 10 (dez) anos de funcionamento; e,
participar dos processos avaliativos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES.
��Para efeito de seleção dos cursos que participarão da acreditação pelo Sistema ARCU-SUL, dentre os
inscritos, a CONAES considerará o seguinte ordenamento: ter sido acreditado pelo Mecanismo
Experimental de Acreditação – MEXA; antiguidade do curso; conceitos obtidos nas avaliações que
integram o SINAES; histórico das avaliações.

5 - INSCRIÇÕES DAS INSTITUIÇÕES
Para se candidatar ao Sistema ARCU-SUL a instituição interessada, por meio de seu coordenador de curso,
com aprovação do Pró-Reitor de Graduação ou cargo equivalente, deve assinar um termo de
Compromisso de Participação Voluntária no processo de Acreditação pelo Sistema ARCU-SUL (modelo
em anexo) e o enviar por meio eletrônico à Coordenação do Sistema ARCU-SUL, para o endereço
eletrônico: conaes.mercosul@mec.gov.br , no período de 01 a 30 de maio de 2009.
Uma vez recebido o Compromisso de Participação Voluntária, a CONAES informará à Instituição
candidata a data de realização da reunião técnica de orientação para auto-avaliação do curso nos padrões
do Sistema ARCU-SUL. A reunião técnica de orientação deverá ocorrer em Brasília até no máximo 15
(quinze) dias após o prazo de recebimento do Compromisso de Participação Voluntária.
6 - SELEÇÃO DOS CURSOS
Vencido o prazo para recebimento do Compromisso de Participação Voluntária, a instituição candidata ao
processo de acreditação terá prazo máximo de 04 (quatro) meses para realizar sua autoavaliação de acordo
com as diretrizes do Sistema ARCU-SUL.
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Uma vez apresentado os relatórios de auto-avaliação, a CONAES publicará a lista de instituições
selecionadas e, de acordo com a disponibilidade dos pares de avaliadores brasileiros e pares de avaliadores
do Sistema ARCU-SUL estabelecerá um cronograma de visitas a cada instituição a ser acreditada. Após o
relatório final de visita in loco, juntamente com os relatórios de auto-avaliação a CONAES, em sessão
plenária deliberará sobre os cursos a serem acreditados no âmbito do Sistema ARCU-SUL.
7 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Informações adicionais poderão ser obtidas por meio dos telefones 61 2104 9975 ou 6233 com a
coordenação do Sistema ARCU-SUL em Brasília.
Brasília – DF, de abril de 2009.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI
Secretária de Educação Superior - SESu

NADJA MARIA VALVERDE VIANA
Presidente da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES

(B) Convite à participação dos cursos de Medicina e Odontologia–Brasil/2010

DOU - Nº 162, terça-feira, 24 de agosto de 2010 ISSN 1677-7069 p. 41

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO No- 4 , DE 20 DE AGOSTO DE 2010

A Secretaria de Educação Superior - SESu do Ministério da Educação, membro da Comissão Regional
Coordenadora da Educação Superior - CRC-ES e representante do Brasil no Setor Educacional do
MERCOSUL- SEM, em conjunto com a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior -
CONAES, membro da Rede de Agências Nacionais de Acreditação - RANA, considerando a Decisão No-
17/08 do Conselho Mercado Comum (CMC), que aprova o Sistema de Acreditação Regional de Cursos
Universitários - ARCUSUL,encaminhado ao CMC pela Reunião de Ministros da Educação (RME) do
Setor Educacional do MERCOSUL- SEM e a Portaria do Ministério da Educação No- 1004, de 13 de
agosto de 2008, abrem o presente CONVITE para candidaturas de cursos de caráter universitário para o
primeiro ciclo de acreditação de cursos de graduação em Medicina e Odontologia, conforme os
procedimentos e critérios aprovados pela Rede de Agências Nacionais de Acreditação - RANA.

1 - ACREDITAÇÃO DE CURSOS UNIVERSITÁRIOS:
O Sistema ARCU-SUL visa estabelecer e assegurar critérios regionais de qualidade de cursos de graduação
para a melhoria permanente da formação em nível superior, necessária para a promoção do
desenvolvimento educacional, econômico, social, político e cultural
dos países da região. A implantação do Sistema ARCU-SUL contribui para desenvolver as capacidades
institucionais de cada país em avaliar a educação superior de qualidade no nível da graduação e permite
trabalhar de forma recíproca a aferição da qualidade dos
cursos ofertados nos países membros do MERCOSUL e associados.

A certificação da qualidade acadêmica é obtida por meio de procedimentos e critérios previamente
aprovados pelo Setor Educacional do MERCOSUL. Os procedimentos e critérios são ajustados e
acordados por consenso entre os membros da Rede de Agências Nacionais de Acreditação - RANA onde
estão representados todos os países integrantes do MERCOSUL e associados.
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2 - OBJETIVOS DO SISTEMA ARCU-SUL
2.1 Objetivo Geral: Avaliar de forma permanente a qualidade da educação superior no nível da graduação
nos países membros do MERCOSUL e associados e o consequente avanço no processo de integração
regional com vistas ao desenvolvimento educacional, econômico,
social, político e cultural dos países da região.
2.2 Objetivos Específicos: (a) garantir a qualidade dos cursos de graduação acreditados, conforme os
critérios estabelecidos de comum acordo; (b) facilitar a movimentação de estudantes e professores entre as
instituições acreditadas durante a vigência da acreditação; (c) agilizar os processos de reconhecimento de
títulos ou diplomas universitários, desde que pactuados entre as instituições de ensino que aderirem ao
processo; (d) facilitar o intercâmbio científico e cultural que favoreça o conhecimento recíproco e a
cooperação solidária entre as respectivas comunidades acadêmicas dos países; (e) elaborar critérios
comuns de qualidade no âmbito do MERCOSUL; (f) favorecer os processos de formação em termos de
qualidade acadêmica e o desenvolvimento da cultura da avaliação como fator propulsor da qualidade da
educação superior na região; (g) usar e fortalecer competências
técnicas das Agências Nacionais de Acreditação por meioda avaliação da qualidade dos sistemas de
educação superior dosEstados Membros do MERCOSUL e associados.

3 - CONVITE ÀS INSTITUIÇÕES
Em cumprimento à Resolução No 17/08/CMC para implementação do Sistema ARCU-SUL, a Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES, na qualidade de representante brasileira na Rede
de Agências Nacionais de Acreditação - RANA,CONVIDA as Instituições de Ensino Superior Brasileiras
a se candidatarem ao primeiro ciclo de acreditação de cursos de graduação em Medicina e Odontologia,
mediante as condições de participação abaixo descritas.
No primeiro ciclo de acreditação, poderão ser acreditados até 20 cursos de Medicina e 20 cursos de
Odontologia brasileiros pelo Sistema ARCU-SUL.
As diretrizes gerais para o desenvolvimento do processo, incluindo a participação das instituições, estão
definidas no Acordo sobre a "Criação e Implementação de um Sistema de Acreditação de Cursos
Universitários para o Reconhecimento Regional da Qualidade
Acadêmica das respectivas titulações no MERCOSUL e nos Estados Associados".

4 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
As diretrizes nacionais complementares para as candidaturasdos cursos são: ter caráter universitário
(desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão); ter pelo menos 10 (dez) anos de funcionamento; e,
participar dos processos avaliativos do Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior - SINAES, tendo obtido conceito igual ou maior a 4,0 (quatro). Para
efeito de seleção dos cursos que participarão da acreditação pelo Sistema ARCU-SUL, dentre os inscritos,
a CONAES considerará o seguinte ordenamento: ter sido acreditado pelo Mecanismo Experimental de
Acreditação - MEXA; antiguidade do curso;
conceitos obtidos nas avaliações que integram o SINAES; histórico das avaliações; e análise, pela
CONAES, da pertinência dos cursos que se enquadram nas modalidades e combinações acima
especificadas.

5 - INSCRIÇÕES DAS INSTITUIÇÕES
Para se candidatar ao Sistema ARCU-SUL a instituição interessada, por meio de seu coordenador de curso,
com aprovação do Pró-Reitor de Graduação ou cargo equivalente, deve preencher um termo de
Compromisso de Participação Voluntária no processo de
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Acreditação pelo Sistema ARCU-SUL para cada curso candidato à Acreditação (modelo disponível na
página da CONAES, no sítio do Ministério da Educação), e enviá-lo devidamente preenchido por meio
eletrônico à Coordenação do Sistema ARCU-SUL, para os endereços eletrônicos:
conaes.mercosul@mec.gov.br, no período de 23
de agosto a 01 de setembro de 2010. Esse mesmo documento deverá ser assinado e enviado por sedex,
postado até 01 de setembro para: Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES
Edifício Sede do Conselho Nacional de Educação - CNE
SGAS, Av. L2 Sul, Quadra 607, Lote 50 - Térreo – Sala 16
70200-670 - Brasília – DF

6 - SELEÇÃO DOS CURSOS E PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE ACREDITAÇÃO
Vencido o prazo para recebimento do Compromisso de Participação Voluntária, a CONAES analisará as
candidaturas e publicará a lista das instituições selecionadas, informando-lhes, a seguir, a data de realização
da reunião técnica de orientação para auto-avaliação do curso nos padrões do Sistema ARCU-SUL. A
reunião técnica de orientação deverá ocorrer, em Brasília, até no máximo 15 (quinze) dias após a
homologação da lista dos Cursos selecionados pela CONAES. O curso selecionado para participar do
processo de Acreditação terá prazo máximo de 4 (quatro) meses para realizar sua autoavaliação de acordo
com as diretrizes do Sistema ARCU-SUL. Uma vez apresentados os relatórios de autoavaliação à
CONAES e, de acordo com a disponibilidade dos pares de avaliadores
brasileiros e pares de avaliadores do Sistema ARCU-SUL, será estabelecido um cronograma de visitas a
cada curso selecionado. Após o relatório final de visita in loco, juntamente com os relatórios de
autoavaliação a CONAES, em sessão plenária, deliberará sobre os cursos a serem acreditados no âmbito
do Sistema ARCU-SUL.

7 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Informações adicionais poderão ser obtidas na página da CONAES, diretamente no endereço a seguir:
(http://portal.mec.gov. br/index.php?option=com_content&view= article&id= 13082:apresentacao-
conaes& catid=323:orgaos-vinculados&Itemid=882   ), ou por meio do link "Órgão Vinculados", no sítio
do Ministério da Educação ( http://portal.mec.gov.br/index.php), clicando na guia: "Acreditação de
Cursos no Sistema ARCU-SUL".
Telefones da CONAES, instância coordenadora do Sistema ARCU-SUL, em Brasília: (61) 2022-7945 /
2022-7947/2022-7949

MARIA PAULA DALLARI BUCCI
Secretária de Educação Superior
NADJA MARIA VALVERDE VIANA
Presidente da Comissão Nacional de Avaliação
da Educação Superior

(C) Convite à participação dos cursos de Engenharias

EDITAL DE CONVOCACAO N° 1, DE 12 DE MAIO DE 2010
CONVITE PARA CANDIDATURAS DE CURSOS DE CARATER UNIVERSITARIO PARA O

PRIMEIRO CICLO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUACAO DE
ENGENHARIA
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A Secretaria de Educacao Superior - SESu do Ministerio da Educacao, membro da Comissao Regional
Coordenadora da Educacao Superior - CRC-ES e representante do Brasil no Setor Educacional do
MERCOSUL- SEM, em conjunto com a Comissao Nacional de Avaliacao da Educacao Superior -
CONAES, membro da Rede de Agências Nacionais de Acreditação - RANA, considerando a Decisao Nº
17/08 do Conselho Comum (CMC), que aprova o Sistema de Acreditação Regional de Cursos
Universitarios - ARCUSUL, encaminhado ao CMC pela Reunião de Ministros da Educacao (RME) do
Setor Educacional do MERCOSUL- SEM e a Portaria do Ministerio da Educacao Nº 1004, de 13 de
agosto de 2008, abrem o presente CONVITE para candidaturas de cursos de carater universitario para o
primeiro ciclo de acreditação de cursos de graduacao de Engenharia (nas modalidades Civil, Industrial,
Producao, Mecanica, Eletrica, Eletronica e Quimica e suas combinacoes nessas modalidades), conforme os
procedimentos e criterios aprovados pela Rede de Agências Nacionais de Acreditação - RANA.

1 - ACREDITAÇÃO DE CURSOS UNIVERSITARIOS:
O Sistema ARCU-SUL visa estabelecer e assegurar criterios regionais de qualidade de cursos de graduacao
para a melhoria permanente da formacao em nivel superior, necessaria para a promocao do
desenvolvimento educacional, economico, social, politico e cultural dos paises da regiao. A implantacao do
Sistema ARCU-SUL contribui para desenvolver as capacidades institucionais de cada pais em avaliar a
educacao superior de qualidade no nivel da graduacao e permite trabalhar de forma reciproca a afericao da
qualidade dos cursos ofertados nos paises membros do MERCOSUL e associados. A certificacao da
qualidade academica e obtida por meio de procedimentos e criterios previamente aprovados pelo Setor
Educacional do MERCOSUL. Os procedimentos e criterios sao ajustados e acordados por consenso entre
os membros da Rede de Agências Nacionais de Acreditação - RANA onde estao representados todos os
paises integrantes do MERCOSUL e associados.

2 - OBJETIVOS DO SISTEMA ARCU-SUL
2.1 Objetivo Geral: Avaliar de forma permanente a qualidade da educacao superior no nivel da graduacao
nos paises membros do MERCOSUL e associados e o consequente avanco no processo de integracao
regional com vistas ao desenvolvimento educacional, economico, social, politico e cultural dos paises da
regiao.
2.2 Objetivos Especificos: (a) garantir a qualidade dos cursos de graduacao acreditados, conforme os
criterios estabelecidos de comum acordo; (b) facilitar a movimentacao de estudantes e professores entre as
instituicoes acreditadas durante a vigencia da acreditação; (c) agilizar os processos de reconhecimento de
titulos ou diplomas universitarios, desde que pactuados entre as instituicoes de ensino que aderirem ao
processo; (d) facilitar o intercambio cientifico e cultural que favoreca o conhecimento reciproco e a
cooperacao solidaria entre as respectivas comunidades academicas dos paises; (e) elaborar criterios comuns
de qualidade no ambito do MERCOSUL; (f) favorecer os processos de formacao em termos de qualidade
academica e o desenvolvimento da cultura da avaliacao como fator propulsor da qualidade da educacao
superior na regiao; (g) usar e fortalecer competencias tecnicas das Agências Nacionais de Acreditação por
meio da avaliacao da qualidade dos sistemas de educacao superior dos Estados Membros do
MERCOSULe associados.

3 - CONVITE AS INSTITUICOES
Em cumprimento a Resolucao N 17/08/CMC para implementacao do Sistema ARCU-SUL, a Comissao
Nacional de Avaliacao da Educacao Superior - CONAES, na qualidade de representante brasileira na Rede
de Agências Nacionais de Acreditação - RANA, CONVIDA as Instituicoes de Ensino Superior Brasileiras
a se candidatarem ao primeiro ciclo de acreditação de cursos de graduacao de Engenharia (nas
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modalidades Civil, Industrial, Producao, Mecanica, Eletrica, Eletronica e Quimica e suas combinacoes
nessas modalidades), mediante as condicoes de participacao abaixo descritas.
No primeiro ciclo de acreditação, neste segundo Edital de Convocacao, poderao ser acreditados ate 30
cursos brasileiros pelo Sistema ARCU-SUL.
As diretrizes gerais para o desenvolvimento do processo, incluindo a participacao das instituicoes, estao
definidas no Acordo sobre a "Criacao e Implementacao de um Sistema de Acreditação de Cursos
Universitarios para o Reconhecimento Regional da Qualidade Academica das respectivas titulacoes no
MERCOSULe nos Estados Associados".

4 - CONDICOES DE PARTICIPACAO
·As diretrizes nacionais complementares para as candidaturas dos cursos sao: ter carater universitario
(desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensao); ter pelo menos 10 (dez) anos de funcionamento; e,
participar dos processos avaliativos do Sistema Nacional de Avaliacao da Educacao Superior - SINAES,
tendo obtido conceito igual ou maior a 4,0 (quatro).
·Para efeito de selecao dos cursos que participarao da acreditação pelo Sistema ARCU-SUL, dentre os
inscritos, a CONAES considerara o seguinte ordenamento: ter sido acreditado pelo Mecanismo
Experimental de Acreditação - MEXA; antiguidade do curso; conceitos obtidos nas avaliacoes que
integram o SINAES; historico das avaliacoes; e analise, pela CONAES, da pertinencia dos cursos que se
enquadram nas modalidades e combinacoes acima especificadas.

5 - INSCRICOES DAS INSTITUICOES
Para se candidatar ao Sistema ARCU-SUL a instituicao interessada, por meio de seu coordenador de curso,
com aprovacao do Pro-Reitor de Graduacao ou cargo equivalente, deve preencher um termo de
Compromisso de Participacao Voluntaria no processo de Acreditação pelo Sistema ARCU-SUL para cada
curso candidato a acreditação (modelo disponivel na pagina da CONAES, no sitio do Ministerio da
Educacao), e envia-lo por meio eletronico a Coordenacao do Sistema ARCU-SUL, para os enderecos
eletronicos: conaes.mercosul@mec.gov.br e conaes@mec.gov.br , no periodo de 17 a 31 de maio de 2010.
Esse mesmo documento devera ser assinado e enviado por fax para: (61) 2022-7946.

6 - SELECAO DOS CURSOS E PARTICIPACAO NO PROCESSO DE ACREDITAÇÃO
Vencido o prazo para recebimento do Compromisso de Participacao Voluntaria, a CONAES analisara as
candidaturas e publicara a lista das instituicoes selecionadas, informando-lhes, a seguir, a data de realizacao
da reunião tecnica de orientacao para auto-avaliacao do curso nos padroes do Sistema ARCU-SUL. A
reunião tecnica de orientacao devera ocorrer, em Brasilia, ate no maximo 15 (quinze) dias apos a
homologacao da lista dos Cursos selecionados pela CONAES.
O curso selecionado para participar do processo de acreditação tera prazo maximo de 4 (quatro) meses
para realizar sua autoavaliacao de acordo com as diretrizes do Sistema ARCU-SUL.
Uma vez apresentados os relatorios de autoavaliacao a CONAES e, de acordo com a disponibilidade dos
pares de avaliadores brasileiros e pares de avaliadores do Sistema ARCU-SUL, sera estabelecido um
cronograma de visitas a cada curso selecionado. Apos o relatorio final de visita in loco, juntamente com os
relatorios de autoavaliacao a CONAES, em sessao plenaria, deliberara sobre os cursos a serem acreditados
no ambito do Sistema ARCU-SUL.

7 - INFORMACOES ADICIONAIS
Informacoes adicionais poderao ser obtidas na pagina da CONAES, diretamente no endereco a seguir:
(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13082:apresentacao-
conaes&catid=323:orgaos-vinculados&Itemid=882 ), ou por meio do link "Orgao Vinculados", no sitio do
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Ministerio da Educacao ( http://portal.mec.gov.br/index.php ), clicando na guia: "Acreditação de Cursos
no Sistema ARCU-SUL".
Telefones da CONAES, instancia coordenadora do Sistema ARCU-SUL, em Brasilia:
(61) 2022-7945 / 2022-7948 / 2022-7949.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI
Secretaria de Educacao Superior - SESu
NADJA MARIA VALVERDE VIANA

Presidente da Comissao Nacional de Avaliacao da
Educacao Superior - CONAES

2009_9885
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Anexo V

MERCOSUL/LXV GMC/DI Nº 20/06

PROGRAMA MERCOSUL– UNIÃO EUROPÉIA46

2007- 2013

Com base no Acordo de Cooperação entre o MERCOSUL e a União Européia, assinado em
Madri, em 1995, artigo XX, e no Memorando de Entendimento 2000 - 2006 entre ambos os blocos
regionais, o Setor Educacional do MERCOSUL(SEM), através da Presidência Pro Tempore do Brasil,
apresenta, a seguir, proposta geral de cooperação técnica entre o MERCOSUL e a União Européia para o
período de 2007-2013.

O processo de integração regional do MERCOSUL teve início em 1991, com a assinatura do Tratado de
Assunção. Naquele mesmo ano, foi constituída a Reunião de Ministros de Educação como uma das
instâncias decisórias do bloco, cujas deliberações passaram a ser encaminhadas ao Conselho Mercado
Comum (CMC). Em 1992, o SEM começou a funcionar organicamente com grupos técnico e político,
voltados para harmonização e concertação das políticas dos países da região.

O SEM constitui instância de concertação de políticas que vinculam a educação aos processos
econômicos, sociais e políticos em curso na integração regional. A elaboração e execução de programas
que promovem uma educação de qualidade para todos, contribuindo assim para a consecução dos
objetivos do MERCOSUL.

Nesse sentido, a missão do SEM é
“Conformar un espacio educativo común, a través de a concertação de políticas que articulen a educação
com o proceso de integração del MERCOSUR, estimulando a movilidad, o intercambio e a formação de
uma identidade e ciudadanía regional, com o objeto de lograr uma educação de calidade para todos, com
atenção especial aos sectores más vulnerables en un proceso de desarrollo com justicia social e respeto a a
diversidade cultural de los pueblos de a región”. (Plano de Ação 2006-2010).

Os objetivos estratégicos do SEM, nessa perspectiva, visam à integração por meio da concertação de
políticas educacionais. A cooperação e o intercâmbio entre os países visam ao aperfeiçoamento dos
sistemas educacionais, tendo como um de seus instrumentos o fortalecimento de programas de acreditação
e mobilidade acadêmicas.

1. Estratégia geral:
A presente proposta visa a aprofundar a cooperação entre a União Européia – UE e Mercado Comum do
Sul - Mercosul, através do Setor Educacional do MERCOSUL – SEM, no sentido de conformar um
espaço educativo comum para este grupo, tendo como finalidade a busca da coesão social e da integração
dos países que compõem o Mercosul.

                                                          
46 Acessível em
http://www.mercosur.int/msweb/SM/Actas%20TEMPORARIAS/GMC/2006_ATA_04/Anexo%20XIII%20DI%
2020-06%20-%20EDUCA%C7%C3O.pdf consulta em 15.5.09.
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2. Principais objetivos e prioridades para cada setor dentro da estratégia geral.
Tendo como base o novo Plano de Ação do Setor Educacional do MERCOSUL– 2006 a 2010, os
principais objetivos estratégicos do SEM são os seguintes:

• Contribuir para integração regional acordando e executando políticas educacionais que promovam
uma cidadania regional; o respeito aos direitos humanos e ao meio-ambiente;

• Promover uma educação de qualidade para todos como fator de inclusão social, de desenvolvimento
humano e produtivo;

• Promover cooperação solidária e o intercâmbio para a melhoria dos sistemas educacionais.

• Impulsionar e fortalecer programas de mobilidade de estudantes, docentes, pesquisadores, gestores,
dirigentes e profissionais da educação.

• Conciliar políticas que articulem a educação como processo de integração e de coesão social do
MERCOSUL.

Os objetivos elencados demonstram o interesse do SEM em fortalecer o papel da educação como
ferramenta fundamental no processo de integração regional, ademais dos aspectos econômicos e
comerciais que permeiam o MERCOSUL.
O processo de integração deve ajudar os países a superarem suas assimetrias, promovendo ações que
fortaleçam e consolidem a equidade e a inclusão social. Sem dúvida, o maior desafio das ações do SEM é
proporcionar uma educação de qualidade, vinculada a realidade da região.

Nesse sentido, na LVIII Reunião do Comitê Coordenador Regional – CCR, órgão assessor da Reunião de
Ministros de Educação do Mercosul, realizada em setembro de 2006, no Brasil, foram propostos os
seguintes temas de cooperação com a União Européia:

● Integração;

● Juventude;

● Cooperação Inter-Universitária e setor produtivo;

● Formação Profissional;

● Formação Docente;

● Inclusão social e inserção laboral;

● Educação de migrantes.

3. Objetivos específicos:
Para alcançar a implementação dos temas mencionados acima, foi acordado trabalhar nos seguintes
objetivos específicos:
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• Fomento de programas culturais, linguistícos e educacionais que contribuam e fortaleçam
uma identidade regional em zonas de fronteira dos países do Mercosul.

• Promover programas de valorização e formação de docentes, tanto inicial como
continuada;

• Fortalecer os vínculos entre a educação, o sistema produtivo e o a inserção laboral;
• Impulsionar pesquisas que permitam um melhor conhecimento da realidade educacional

da região;
• Promover uma formação específica para a integração no MERCOSUL Educacional;
• Incorporar a educação de novas tecnologias visando melhorar a qualidade e favorecer a

inclusão social;
• Impulsionar e fomentar iniciativas para intercâmbio de docentes estudantes de centros de

educação;
• Alavancar novas iniciativas para mobilidade dos vários atores dos diferentes níveis de

educação na região.

4. Público – alvo:
• Professores e docentes (básica, tecnológica e superior);
• Estudantes (básica, tecnológica e superior);
• Pesquisadores (básica, tecnológica e superior);
• Escolas, colégios, centros de estudos e de excelência, bem como universidades da região;

5. Resultados esperados:
• Realizar formação e capacitação de docentes que contemple a temática da integração regional;
• Estabelecer o funcionamento de escolas gêmeas nas zonas de fronteira dos países do Mercosul;
• Impulsionar programas de ensino dos idiomas oficiais do Mercosul, incorporados a propostas

educacionais de os países com vistas à sua inclusão nos currículos;
• Realizar o levantamento da oferta e da demanda laboral na região;
• Realizar o levantamento de experiências inovadoras relacionadas com o setor produtivo e a

cooperação interuniversitária;
• Difusão de experiências inovadoras relacionadas com o setor produtivo dos países do Mercosul.

6. Tipo de ajuda proporcionado
Para executar os temas propostos de cooperação MERCOSUL– UE serão necessários:

• Seminários, reuniões e encontros entre os membros do Setor Educacional do MERCOSUL e UE;
• Formação de capital humano das entidades envolvidas na cooperação (funcionários da

administração pública, docentes, estudantes);
• Encontros periódicos para execução dos projetos;
• Oficinas de avaliação.

7. Prazos de execução
Os temas de cooperação entre MERCOSUL e União Européia elencados serão implementados durante a
vigência do Memorando de Entendimento de 2007-2013.
Os orçamentos, o público-alvo e os detalhamentos de cada temática serão definidos posteriormente em
reuniões entre os membros do SEM e a delegação européia.


	abertura_bd_A4_210x297.pdf
	Página 1


	titulo: A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO SETOR EDUCACIONAL DO MERCOSUL
	Nome do autor: Aparecida Andrés
	Data: 2010


