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Apresentação e Resumo Executivo 
 
 
Este relatório descreve as atividades e iniciativas da Assessoria Internacional do Gabinete do 
Ministro da Educação de 2005 a 2007. O período foi marcado pela ampliação da agenda de 
cooperação externa bilateral e multilateral. Aprofundaram-se as relações com os parceiros 
tradicionais no plano acadêmico e intelectual e foram abertos novos laços com países que têm 
grande potencial de cooperação com o Brasil. O País é cada vez mais reconhecido como ator 
relevante no plano educacional, crescendo o interesse tanto de países desenvolvidos como em 
desenvolvimento em estabelecer parcerias em diversos níveis. O Brasil pode e deve fortalecer sua 
diplomacia acadêmica, intelectual e científica, ampliando seu patrimônio de soft power (J. Nye). 
 
I. Cooperação bilateral  
 
Países em desenvolvimento 
 
Merece destaque a expansão da cooperação Sul-Sul com os seguintes países: na África, África do 
Sul, Angola, Burkina Faso, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe; na 
América do Norte, Central e Caribe, Cuba, Haiti, Honduras, México, Nicarágua e Panamá; na 
América do Sul, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai, Uruguai e Venezuela; no Oriente 
Médio, Líbano e Síria; e na Ásia, China, Índia e Timor Leste.  

Autoridades e técnicos do mundo em desenvolvimento visitaram o Brasil para conhecer nossas 
principais políticas públicas, programas e melhores práticas, e foram realizadas missões brasileiras a 
vários dos países acima mencionados. Entre os programas de cooperação técnica prestada, vale 
assinalar a alimentação escolar, a formação de docente e a capacitação de professores 
(Proformação) e gestores, a educação de jovens e adultos, incluindo o PROEJA, a formação 
técnico-profissional, a formação curricular, a educação especial, a elaboração de materiais 
didáticos, o apoio aos sistemas de ensino superior, em particular a expansão do intercâmbio e a 
criação de programas de pós-graduação com mecanismos de credenciamento e avaliação, a 
realização de pesquisas conjuntas, o ensino a distância e a difusão da Língua Portuguesa. 

Além disso, foram realizadas iniciativas de aproximação com as comunidades acadêmicas de países 
como Argentina, Líbano e México. Merecem destaque o lançamento do Colégio Doutoral 
Argentino-Brasileiro (de início, nas áreas de Ciência da Computação, Engenharia e Sistema da 
Informação) e a cooperação para o ensino recíproco do Português e do Espanhol. A cooperação com 
a China se aprofundou, com o crescimento do número de missões universitárias recíprocas (que 
serão ampliados pela abertura do PEC-G àquele país) e dos contatos entre instituições de ensino 
superior, em especial com vistas à expansão do ensino do Português e do Mandarim e do 
intercâmbio acadêmico. 
 
Países desenvolvidos 
 
Intensificou-se igualmente a cooperação com esse grupo de países. A assinatura de Memorando de 
Entendimento com os Estados Unidos em março de 2007 relançou a relação acadêmica bilateral, 
com ênfase na educação profissional, na educação superior e pós-graduação e nas parcerias público-
privadas. Merece destaque a missão brasileira aos EUA realizada em setembro de 2007 na área de 
biocombustíveis, com a participação da CAPES. Com o Canadá, a formação profissional e a 
inclusão social constituíram a base da relação.  

O Ministro Haddad inaugurou em outubro de 2007, em Madri, o Primeiro Encontro de Estudiosos 
do Brasil (“brasilistas”) na Europa. A cooperação tradicional com Alemanha e França prosseguiu 
seu curso de aprofundamento acadêmico e institucional, valendo sublinhar a criação do Colégio 
Doutoral Franco-Brasileiro em 2005. A relação com a Grã-Bretanha foi renovada com a assinatura, 
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em 2006, de Memorando de Entendimento, e com a realização, em 2007, do seminário entre a 
“British Academy” e a CAPES, que resultou na assinatura de acordo entre a Academia Brasileira de 
Ciências e sua homóloga britânica. Com a União Européia, vale destacar o novo impulso à 
mobilidade acadêmica nas áreas de educação superior e pós-graduação por meio do programa 
“Erasmus Mundus External Cooperation Window”, que pela primeira vez abriu (em dezembro de 
2007) programa específico de intercâmbio com o Brasil (no valor de 18.605 milhões de euros para o 
período 2007-2010).  

O atendimento à comunidade brasileira no Japão teve importante progresso, não apenas pelo 
acréscimo no número de jovens atendidos pelos exames do ENCCEJA, mas também pelo crescente 
apoio às escolas brasileiras naquele país. Para 2008, espera-se a concretização da oferta de cursos 
de graduação a distância naquele país e a participação das escolas brasileiras no Censo Escolar e em 
exames nacionais de avaliação. 

Numa tentativa preliminar de categorização, é possível distinguir entre cinco níveis de densidade de 
agenda e de institucionalização da cooperação educacional bilateral: 

Alto nível de institucionalização – com forte desempenho de intercâmbio na área da pós-graduação 
(ex: França e Alemanha) 
Nível intermediário de institucionalização – com expansão do intercâmbio em diversos níveis e uma 
agenda densa e complexa que demanda crescente institucionalização, podendo também abranger a 
esfera multilateral (ex: Argentina, Estados Unidos, Reino Unido) 
Nível inicial de institucionalização – com forte potencial de expansão e interesse recíproco 
(ex: China, Índia, Japão, África, Israel, Líbano, Austrália) 
Nível menor de institucionalização – mereceria mais atenção, dado seu potencial acadêmico e 
científico (ex: Rússia) 
Interesse da comunidade brasileira – qualquer que seja o nível de institucionalização ou de 
intercâmbio acadêmico e científico, necessidade de entendimentos bilaterais com vistas a dar maior 
apoio educacional à comunidade brasileira (Ex: Japão, Estados Unidos) 
 
II. Visitas e missões oficiais 
 
O Ministro Fernando Haddad realizou oito visitas bilaterais – Argentina, Cuba, França, Israel, 
Japão, Líbano, Reino Unido e Síria – e participou de reuniões multilaterais – OEA (Tobago), 
Mercosul (Belo Horizonte e Assunção), UNESCO (Paris - Conferências-Gerais de 2005 e 2007) e 
G-8 (Moscou), sendo ainda prevista sua presença no Foro Econômico Mundial de Davos, em 
janeiro de 2008. Além disso, representou o Senhor Presidente da República na VI Conferência de 
Chefes de Estado e de Governo da CPLP (Bissau, julho de 2006) e participou de Viagens 
Presidenciais a Argentina, Camerun, Chile, Espanha, Gana, Guiné-Bissau, Itália, Nigéria, Reino 
Unido e Senegal.  

Foram recebidas visitas de Ministros(as) de Educação de Cabo Verde, Canadá (Québec), Estados 
Unidos, França e Holanda e da Vice-Presidenta da Espanha. 

Representantes do Ministro Haddad participaram de oito encontros ministeriais: Argentina 
(Mercosul), Chile (OEI), China, México e Senegal (UNESCO-Educação para Todos), Colômbia 
(OEA), Uruguai (Mercosul e OEI), México (OEI) e Austrália (Fórum Ásia-Pacífico). 

Foram realizadas dezenas de visitas e reuniões técnicas e oficiais de nível não-ministerial aos 
seguintes países: África do Sul, Angola, Argentina, Austrália, Bolívia, Burkina Faso, Cabo Verde, 
Cuba, Chile, China, Egito, Espanha, Guiné Bissau, Haiti, Índia, Japão, Líbano, México, 
Moçambique, Nicarágua, Paraguai, Portugal, Quênia (Foro Social Mundial), São Tomé e Príncipe, 
Síria, Suíça, Timor Leste e Uruguai.  
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Vale mencionar ainda diversas visitas técnicas recebidas, participações em Comissões Mistas e 
eventos sobre vários temas, como ensino de línguas, escolas de fronteira, violência na escola, 
educação profissionalizante e tecnológica e educação superior.  
 
III. Acordos assinados 
 
Angola: projetos de cooperação nas áreas de Capacitação para Elaboração de Proposta Curricular e 
inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais  
Argentina: Protocolo para Criação do Mecanismo Permanente Conjunto em Temas Educacionais e 
Protocolo para promoção do ensino do Espanhol e do Português 
Bolívia: Acordo de Cooperação sobre Educação Superior 
Cabo Verde: Ajuste Complementar para implementação do Projeto “Escola de Todos” e Ajuste 
Complementar para implementação do Projeto “Apoio à Universidade de Cabo Verde e ao 
Desenvolvimento do Ensino Superior” 
Chile: Memorando de Entendimento sobre Cooperação Educacional 
China: Programa Executivo de Cooperação Educacional 2006-2008 
Colômbia: Memorando de Entendimento sobre o ensino do Português e do Espanhol 
Estados Unidos: Memorando de Entendimento sobre Parceria Educacional 
França: Protocolo de Cooperação para a Promoção Recíproca dos Idiomas no Ensino e Protocolo de 
Cooperação Referente à Criação de um Fórum Franco-Brasileiro de Ensino de Ensino Superior e 
Pesquisa 
Guiné-Bissau: Programa de Trabalho em Matéria de Educação Superior e Ciência  
Índia: Programa Executivo de Cooperação Educacional 
Japão: Memorando na Área Educacional 
Líbano: Programa Executivo de Cooperação Bilateral 
Moçambique: Protocolos de Cooperação nas áreas de Formação Científica de Estudantes 
Moçambicanos e de Educação a Distância  
Nicarágua: Memorando de Entendimento sobre Cooperação Educacional 
Paraguai: Programa Executivo Educacional e Acordos de Cooperação nas áreas de Educação 
Indígena e Educação Tecnológica 
Peru: Memorando de Entendimento sobre Cooperação Educacional 
Reino Unido: Memorando de Entendimento sobre Cooperação Educacional 
São Tomé e Príncipe: Ajustes Complementares para os Projetos de Formação de Professores em 
Exercício e do Programa de Alimentação Escolar 
Timor Leste: Ajuste Complementar para implementação do Projetos "Escolas Agrotécnicas" e 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Educacional para a formação de professores 
Tunísia: Acordo de Cooperação na área de Educação Superior, Pesquisa e Tecnologia 
FAO: Memorando de Entendimento sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar.  
IBAS: Programa de Intercâmbio no Campo da Educação Superior  
Encontram-se em fases distintas de negociação acordos e projetos com Angola, Cabo Verde, 
Canadá (Québec), Guiné-Bissau, Israel, Japão, Venezuela e Zâmbia, entre outros. 
 
IV. Cooperação multilateral 
 
O Brasil teve atuação de destaque em foros como Mercosul, UNESCO, OEI, OEA, CPLP e IBAS, 
contribuindo para a transformação de agendas substantivas. 

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 
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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.  

No âmbito do IBAS, foram realizados seminários acadêmicos em Durban e Johannesburgo, e 
firmado Programa de Trabalho em Educação Superior, pelo qual serão realizados projetos conjuntos 
de pesquisa, com o intercâmbio de docentes e pós-graduandos.  

Fortaleceu-se a liderança brasileira no âmbito do programa Educação para Todos da UNESCO, em 
favor do fortalecimento da cooperação Sul-Sul (entre países em desenvolvimento) e Norte-Sul-Sul 
(entre estes e os países desenvolvidos), bem como do uso de mecanismos alternativos de 
financiamento da educação.  
 
V. Comentários, propostas e reflexões 
 
O MEC 
 
Ainda parece necessário “internalizar”, em algumas áreas do MEC, a consciência da importância – 
para o Brasil e para o Ministério – da internacionalização dos programas, inserindo-a no 
planejamento de ações e projetos. A CAPES, a SESU (educação superior), o INEP (censo escolar e 
avaliação) e a SETEC (ensino técnico-profissionalizante) têm–se destacado no crescimento da 
atuação externa. Cabe sublinhar o grande potencial de cooperação internacional contido na 
expansão da rede de ensino técnico-profissionalizante, em especial nas zonas de fronteira, e das 
modalidades de ensino a distância (SEED), em especial por meio da Universidade Aberta do Brasil 
(UAB). Da mesma forma, programas de alfabetização e diversidade (SECAD) e de merenda escolar 
e livro didático (FNDE) são mundialmente conhecidos, podendo basear projetos de grande interesse 
em países em desenvolvimento. Na esfera da educação básica (SEB), cresce o interesse no ensino 
do Português, do Espanhol e do Inglês como línguas estrangeiras e no ensino de ciências.  

Nesse contexto, propõe-se a criação, no âmbito do MEC, de um comitê consultivo que reúna os 
assessores internacionais das distintas secretarias e entidades ligadas ao Ministério, com a 
participação de setores do Itamaraty, para a definição de políticas de longo prazo de cooperação 
educacional internacional. Caberia ainda fortalecer programas de internacionalização das 
Instituições de Ensino Superior, ampliando as oportunidades de intercâmbio de estudantes, 
pesquisadores e docentes, criando oportunidades para scholars brasileiros no exterior e formando 
no Brasil especialistas em países e regiões estratégicas. A criação da Escola de Altos Estudos da 
CAPES, em 2006, o edital da SESU de outubro de 2007 e o lançamento da Universidade Latino-
americana (UNILA) e do Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA), em dezembro de 2007, 
constituem iniciativas relevantes nessa direção.  

Outra área de crescente relevância é o atendimento às necessidades educacionais das comunidades 
brasileiras no exterior. O MEC tem trabalhado com êxito no Japão e na Suíça, podendo ampliá-lo a 
outras comunidades de brasileiros na Europa e/ou nos Estados Unidos. Cumpre mencionar a 
importância de prestar a estudantes brasileiros que residem fora do País apoio no ensino de 
Português, História, Geografia e Literatura brasileiras. 

No plano da comunicação, vale ressaltar o lançamento da Newsletter da Assessoria Internacional, 
que permitiu a divulgação de iniciativas e informações de interesse da comunidade acadêmica. 
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Relação MEC-Itamaraty 
 
Aprimorou-se a relação entre os Ministérios da Educação e das Relações Exteriores, com a 
diversificação e ampliação de projetos conjuntos entre setores de ambas instituições. Multiplicaram-
se as visitas recíprocas e a organização de reuniões de trabalho entre responsáveis por setores dos 
dois Ministérios. A expansão dos projetos de cooperação Sul-Sul é responsável, em grande parte, 
por essa ampliação de laços e atividades conjuntas. 

Merece destaque a melhor coordenação entre as áreas político-geográfica, cultural e de cooperação 
(ABC), no MRE, e SESU (Educação Superior), CAPES, FNDE e SECAD (Alfabetização e 
Diversidade), no MEC. A SEED (Educação a Distância), o INEP e a SEB (Educação Básica) têm 
grande potencial de crescimento na cooperação futura. 
 
Cooperação técnica. Melhores práticas 
 
Uma das principais formas de expansão da cooperação externa em matéria de educação é a 
transferência de “tecnologia gerencial”, por parte do Brasil, com vistas à capacitação institucional 
de países em desenvolvimento para a formulação, em bases endógenas, de políticas públicas e 
programas de estruturação e reforma educacionais alicerçados em suas próprias estratégias 
nacionais de desenvolvimento.  

Essa afirmação parte da constatação de que os projetos de cooperação técnica parecem basear-se 
muito mais na capacidade de oferta das agências do mundo desenvolvido (supply-driven), ao invés 
das necessidades dos países receptores (demand-driven) elaboradas de forma sistemática a partir de 
quadros governamentais permanentes e adequadamente capacitados. Em outras palavras, as 
“soluções” muitas vezes são impostas pelos interesses e mecanismos institucionais dos países 
doadores, e não solicitadas pelos receptores. Dentro dessa lógica, tais “soluções” respondem mais a 
interesses comerciais, de agências de consultoria ou de cálculos de influência político-estratégica 
(tied aid) do que às reais necessidades de desenvolvimento, que inclusive têm dificuldade de ser 
expressa de forma articulada e bem planejada pelos países do Sul. 

A relativa ineficácia das políticas de cooperação técnica tradicional em escala mundial se reflete na 
incapacidade que o importante volume de recursos investidos pelas agências de cooperação do 
mundo desenvolvido demonstra em produzir transformações estruturais no Estado e na sociedade 
dos países receptores. O impacto setorial e geográfico é limitado, parecendo reproduzir-se a 
estrutura de dependência das elites. Cedem-se equipamentos, que rapidamente se tornam obsoletos 
por falta de manutenção; formam-se recursos humanos em atividades que não respondem à 
demanda do mercado; membros do Governo têm dificuldade de elaborar projetos de 
desenvolvimento para o país, ou mesmo explicitar as vocações econômicas. 

Nesse contexto, cabe indagar qual poderia ser a melhor estratégia para o Brasil. É clara a 
dificuldade de “competir” com os países desenvolvidos em matéria de recursos e de doação de 
equipamentos. Por outro lado, o Brasil pode desenvolver um estilo próprio de cooperação voltado 
para reformas estruturantes, que estimulem as autoridades locais a pensar as necessidades 
estratégicas do país e elaborar projetos de desenvolvimento a partir de uma perspectiva endógena, 
mas inspirados na experiência brasileira.  

Essa modalidade de cooperação exige menos recursos e tem impacto político direto de longo prazo 
sobre as autoridades, formuladores de políticas e técnicos dos países em desenvolvimento, 
contribuindo para a estruturação de políticas governamentais de alcance mais abrangente, além de 
fortalecer o prestígio internacional dos programas brasileiros.  

Obstáculo dessa estratégia é a freqüente desarticulação do Estado receptor, que se manifesta tanto 
na ausência de quadros técnicos permanentes quanto na elevada “politização” (leia-se filiação a 
correntes políticas) do pessoal burocrático, dificultando a formulação de políticas públicas em 
escala verdadeiramente nacional e a necessária continuidade de ações.  
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Nessa perspectiva, a cooperação em educação oferecida pelo Brasil, que por sua própria natureza é 
untied aid, poderia dirigir-se à transferência de programas e políticas públicas nacionais nos mais 
diversos níveis. Duas formas de implementação dessas diretrizes seriam o estabelecimento de 
programas de visitas de agentes governamentais-chave para conhecerem programas e políticas no 
Brasil e a ida de técnicos brasileiros para auxiliarem a elaboração de programas nacionais. 

No primeiro caso, o Brasil convidaria os principais responsáveis a visitarem o País para conhecer as 
políticas públicas mais relevantes (alfabetização de jovens e adultos ligada ao ensino 
profissionalizante – PROEJA –, pólos de educação profissional e tecnológica, formação inicial e 
continuada de professores, credenciamento e avaliação do ensino superior, estatística e avaliação 
educacional, distribuição de livro didático, merenda escolar, transporte escolar e assim por diante). 
Ao conhecerem in loco programas de eficácia comprovada que nascem de realidades 
socioeconômicas semelhantes aos de seus países de origem (em uma escala muito maior no Brasil), 
os responsáveis poderiam melhor elaborar demandas de cooperação e formular políticas de alcance 
nacional com apoio da expertise brasileira.  

Nesse contexto, ressalte-se a proposta de organizar, no segundo semestre de 2008 (possivelmente 
em setembro), um “show room” das melhores práticas brasileiras em educação dirigido à 
apresentação a autoridades e à capacitação de técnicos de países do Sul. Sugere-se que e evento seja 
precipuamente voltado para países da América Latina e África, além de Índia e China, e que seja 
organizado no âmbito do programa “Educação para Todos” da UNESCO. 

A cooperação triangular (Norte-Sul-Sul) pode vir a ser instrumento útil na alavancagem de recursos 
não disponíveis no Brasil. Uma vez identificados programas brasileiros suscetíveis de serem 
adaptados, autoridades dos países receptores poderiam buscar junto a parceiros do mundo 
desenvolvido recursos e expertise para a implantação de políticas governamentais.  

A cooperação educacional do Brasil se destaca, entre outros aspectos, pela solidariedade 
manifestada na total ausência de interesse na “absorção de cérebros” de países em desenvolvimento. 
Ao contrário, o Brasil deseja formar uma “massa crítica” de recursos humanos qualificados nesses 
países, em particular por meio do apoio à estruturação local de políticas de ensino superior, pós-
graduação e educação profissionalizante. 
 
Produção científica 
 
Está em franca expansão a produção científica brasileira: cerca de 2 % do total mundial 
(equivalente a cerca de 17 mil artigos em revistas científicas indexadas de relevo), situando o Brasil 
entre os 12 maiores produtores nessa área. Portanto, embora ainda não equivalente com o peso 
econômico do País (10ª. “potência”), e muito menos com seu peso demográfico (5º. mais populoso), 
nosso desempenho na produção científica é melhor do que no comércio exterior. O crescimento 
dessa produção é mais de 4 vezes maior do que a média mundial desde 1981, como reflexo do 
crescimento do número de doutores (cerca de 14 % / ano – nosso sistema produz cerca de 10 mil 
doutores/ano, com a previsão de 16 mil em 2009), do número de professores com doutorado nas 
Universidades Federais (75 %) e do número de mestres (cerca de 12 % / ano).  

Por outro lado, cabe um alerta. Não basta simplesmente crescer a produção de doutores e sua 
produção acadêmica acima da média mundial. É necessário acelerar ainda mais esse passo, tendo 
como parâmetro os países de ponta, cujo ritmo continua cada vez mais veloz. Cabe mencionar o 
exemplo da China, que estava no mesmo nível do Brasil em 1981, e hoje é a 5ª. “potência” do 
mundo, tendo superado países como França e Canadá, devendo em breve ultrapassar a Inglaterra e 
aproximar-se de Alemanha e Japão.  
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Ranking de universidades 
 
De acordo com o World University Ranking 2007, publicado pelo Times Higher Education 
Supplement, pela primeira vez, duas Universidades do Brasil figuram entre as 200 melhores: a USP, 
que subiu da 284ª para a 175ª posição, e a UNICAMP, que passou da 448ª para a 177ª posição.  
Harvard, Cambridge, Oxford e Yale continuam ocupando as primeiras posições. Por outro lado, 
embora se confirme a hegemonia anglo-saxônica (cerca de 40 % das universidades dessa lista estão 
sediadas nos Estados Unidos e no Reino Unido), vale sublinhar a crescente presença de 
universidades de China, Austrália, Canadá e Holanda, além dos “tigres” asiáticos. Japão, Alemanha 
e França mantêm sua forte posição. 

Além disso, o Institute of Higher Education da Shanghai Jiao Tong University elencou, em 2007, 
entre as “top 500” universidades do mundo, três IES brasileiras: a UFRJ (posição entre 305a. e 
402a.), a UNESP e a UFMG (ambas com posição entre 403a. e 510a.). No plano regional (regional 
rank), é a seguinte a posição das quatro melhores IES do Brasil: USP (entre 59a. e 76a.), UNICAMP 
(entre 99a. e 138a.), UFRJ (entre 139a. e 164a.), UNESP e a UFMG (ambas entre 165a. e 197a.) 

Os fatores determinantes desse ranking, para o Times Higher Education Supplement, são o “peer 
review” (maior peso - 40 %), o número de citações (20 %), a relação entre instituição e alunos 
(20%), o “recruiter review” (10 %) e a abertura para professores de renome internacional (5 %) e 
estudantes internacionais (5 %). A Shanghai Jiao Tong University acrescenta outros critérios como 
os “Scores on Alumni, Award, HiCi, N&S, SCI e Size”. 

Entre 2005 e 2006, muitas IES menos conhecidas e de menor tradição ultrapassaram a USP porque 
souberam responder a esses aspectos e critérios que orientam o exame dos acadêmicos que 
elaboram essa lista das “top 200”. Com base nesses critérios, nossos acadêmicos e nossas 
universidades precisam ser melhor conhecidos junto aos centros de excelência mundial, ter mais 
acesso às publicações, abrir-se mais a professores de ponta e a estudantes estrangeiros. Uma parte 
desse esforço depende evidentemente de nossa própria competência acadêmica; outra, porém, 
impõe a ruptura de um certo “paroquialismo epistemológico” anglo-saxônico e do mundo 
desenvolvido.  

A UNESCO, único organismo das Nações Unidas com competência em matéria de ensino superior, 
aprovou em outubro de 2007 proposta brasileira de realização, em 2009, de Conferência Mundial de 
Educação Superior. É importante que a universidade brasileira assuma seu papel de liderança nesse 
processo. O esclarecimento dos critérios de ranking será sem dúvida objeto de discussão no âmbito 
da Conferência Mundial e dos encontros regionais preparatórios. 

O MEC / CAPES tem cumprido seu papel com vistas a aprimorar a abertura internacional do ensino 
superior brasileiro por meio de modalidades como mobilidade e intercâmbio de estudantes, 
professores, pesquisadores e gestores; parcerias universitárias; programa de professor visitante 
estrangeiro; PEC-G e PEC-PG; consórcios universitários; projetos conjuntos de pesquisa; cátedras 
no Brasil e no Exterior; Escola de Altos Estudos; e internacionalização da pós-graduação. 

Um comentário final. Trabalhar na Assessoria Internacional do MEC é vivenciar o prestígio externo 
das instituições e políticas educacionais do Brasil e sobre elas expandir a cooperação e o 
intercâmbio, cada vez mais demandados pelos nossos parceiros, em um momento em que as 
atividades acadêmicas e científicas se globalizam na construção da sociedade e da economia do 
conhecimento. Nesta tarefa, os funcionários da Assessoria se dedicaram com o profissionalismo, a 
eficiência e o idealismo que honram o que há de melhor no Serviço Público do País. Aos Senhores 
Ministros Fernando Haddad e Tarso Genro, aos diretores e funcionários do MEC, da CAPES, da 
DCE e ABC / MRE e a toda a equipe da Assessoria Internacional, meu profundo agradecimento 
pelo privilégio de ter trabalhado neste Ministério no atual período histórico de inédito impulso à 
Educação no Brasil. 

Alessandro Candeas, Chefe da Assessoria Internacional.  
Brasília, 2 de janeiro de 2008. 
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Parte I – Cooperação Bilateral 
 

 
América do Sul 

 
Argentina 

 
Mecanismo Permanente Conjunto 
 
O Ministro de Educação, Fernando Haddad, realizou visita oficial a Buenos Aires em 19 de julho de 2006. 
Na ocasião, assinou com seu então homólogo, Daniel Filmus, o Protocolo para Criação do Mecanismo 
Permanente Conjunto em Temas Educacionais, em cumprimento a recomendação emanada da Reunião 
Presidencial de 2003 (Encontro entre os Presidentes Lula da Silva e Néstor Kirchner em Calafate) 
acompanhado de Plano de Trabalho que prevê as seguintes ações: 
 
• Escolas Bilíngües de Fronteira: fortalecimento de compromissos anteriores em matéria de continuidade, 

expansão e sustentabilidade do projeto; elaboração das orientações curriculares; desenvolvimento da 
capacitação de docentes; oferta de livros nas bibliotecas bilíngües; e políticas lingüísticas e dações que 
favoreçam a formação da consciência cidadã para integração; 

• Ensino de Português e Espanhol: impulso aos mecanismos previstos no Protocolo para promoção do 
ensino de Espanhol e de Português como segundas línguas firmado em Puerto Iguazú em 30 de 
novembro de 2005; 

• Educação técnica e profissional: realização de estágios para conhecer as principais características dos 
sistemas em matéria de gestão institucional, formação docente, regulamentação de títulos e certificações, 
modelos curriculares e metodologias de trabalho; inovações tecnológicas, financiamento, formação de 
empreendedores e cooperativas;  

• Colégio Doutoral Argentino-Brasileiro: intensificar laços de intercâmbio bilateral em nível de pós-
graduação por meio de modalidades como a co-orientação de teses com dupla titulação, co-tutela de 
teses, equivalência de estudos e reconhecimento de títulos e créditos. 

 
Escolas Bilíngües de Fronteira 
 
O programa de escolas bilíngües de fronteira Brasil–Argentina, lançado em 2004, começou a ser 
implementado em 2005. O programa conta com a participação das seguintes escolas: 
 
• Brasil: Escola Estadual Theodureto Carlos de Faria – Dionísio Cerqueira (SC) e o Centro de 

Atendimento Integral a Criança – Uruguaiana (RS). 
• Argentina: Escola 604 – Bernardo de Irigoyen e a Escola Geral Vicente Eládio Verón – Paso de los 

Libres. 
 
Foram desenvolvidas as seguintes atividades: seminários bilaterais de capacitação de docentes (Paso de los 
Libres e Uruguaiana); encontros entre representantes dos Ministérios de Educação; encontros com os 
sistemas nacionais de educação; mapeamento sociolingüístico dos alunos e professores envolvidos; e 
reuniões para tratar do monitoramento e acompanhamento, bem como propor medidas para sua ampliação. 
 
Embora o programa tenha avaliação pedagógica positiva, existem problemas na coordenação local e regional 
dos Municípios brasileiros. O projeto é financiado pela SEB.  
 
Ensino do Português e do Espanhol 
 
Com a sanção da Lei 11.161/2005, a oferta do Espanhol passou a ser obrigatória para todas as escolas de 
nível médio nas quais haja demanda discente e da comunidade.  
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Nesse contexto, realizou-se seminário sobre o Ensino do Espanhol como Língua Estrangeira em novembro 
de 2005, no Rio de Janeiro, em parceria com os Ministérios da Educação da Argentina e da Espanha e com o 
apoio da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI). Estiveram presentes o Deputado Átila Lira, autor 
do projeto de lei sobre o ensino do Espanhol, e representantes de diversas Secretarias Estaduais de Ensino, 
do CONSED, do Conselho Nacional de Educação (CNE), do Conselho de Reitores do Brasil (CRUB), das 
Associações de Professores de Espanhol, de diversas Universidades e CEFETs, da CNTE, de editoras, das 
Embaixadas do Brasil em Buenos Aires e Madri, dos Ministérios da Educação de Uruguai e Colômbia e de 
instituições como Instituto Cervantes, CELU, FAUBAI, União Latina e Câmara Espanhola de Comércio, 
além de professores e jornalistas. 
 
Os Ministros Fernando Haddad e Daniel Filmus firmaram em Puerto Iguazú, em 30 de novembro de 2005, 
por ocasião de reunião entre os Presidentes Lula e Kirchner, Protocolo para promoção do ensino de Espanhol 
e de Português como segundas línguas. Dentre as ações previstas no referido Protocolo, destacam-se 
programas de formação de professores brasileiros em espanhol e de professores argentinos em português, por 
meio de bolsas de estudo de curta duração e de educação a distância. Nesse marco, iniciou-se a 
implementação dos mecanismos previstos no referido instrumento, em particular para a capacitação 
recíproca de docentes. Naquela mesma data foi publicado artigo conjunto assinado pelos Ministros Fernando 
Haddad e Daniel Filmus. 
 
No âmbito da implementação do Protocolo de Puerto Iguazú, realizou-se, em novembro de 2007, em 
Brasília, o I Seminário Brasil-Argentina sobre o ensino e certificação do Português e do Espanhol como 
línguas estrangeiras. Participaram do evento cerca de 30 universidades dos dois países responsáveis pela 
aplicação do CELPE-BRAS e do CELU (exame argentino), além de representantes de Paraguai e Uruguai. 
 
Educação técnico-profissional 
 
Realizaram-se estágios recíprocos para conhecer as principais características dos sistemas de ambos países 
em matéria de gestão institucional, formação docente, regulamentação de títulos e certificações, modelos 
curriculares e metodologias de trabalho, inovações tecnológicas, financiamento, formação de 
empreendedores e cooperativas. 
 
Pós-graduação 
 
O Presidente da CAPES, Dr. Jorge Guimarães, e o Secretário da SPU-MECT da Argentina, Dr. Alberto 
Dibbern, assinaram em 2007, o protocolo de criação do Colégio Doutoral Argentino-Brasileiro, cuja atuação 
inicial se dará nas áreas de Ciência da Computação, Engenharia e Sistema da Informação. 
 
Além disso, foi realizada, em 2006, reunião conjunta CAPES - SECYT/MECT (Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação Produtiva) do Ministério da Educação da Argentina para análise, aprovação e 
renovação de projetos bilaterais.  
 

Bolívia 
 
Em 2006, retomou-se a cooperação educacional com a Bolívia, que até então se concentrava nos programas 
de intercâmbio de estudantes (PEC-G e PEC-PG). Nesse contexto, visitaram La Paz o então Secretário 
Executivo Adjunto, André Lázaro, e o Conselheiro Alessandro Candeas, Assessor Internacional, para visitas 
ao então Ministro da Educação e Culturas da Bolívia, Félix Patzi, a fim de identificar possíveis áreas de 
cooperação. 
 
As diretrizes do governo do Presidente Evo Morales na área de educação foram sintetizadas no lema 
“Descolonização da educação”. O MEC boliviano estabeleceu como prioridades alfabetização de crianças e 
adolescentes, especialmente nas áreas rurais; criação de “telecentros”; infra-estrutura e equipamentos 
educativos; a aprovação de nova Lei da Educação; e alimentação escolar.  
 
O Brasil financiou a participação de representantes bolivianos na Jornada de Educação Científica e 
Tecnológica, realizada em Belo Horizonte em novembro de 2006. 
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Na edição 2005, 42 estudantes bolivianos foram selecionados para o PEC-G. No mesmo ano, 26 estudantes 
bolivianos receberam auxílio do PEC-PG. 
 
Foram ainda realizadas Reuniões dos Comitês de Fronteira Brasil-Bolívia de Cobija/Brasiléia/Epitaciolância 
e de Guajará-Mirim/Guayaramerin, que enfatizaram o intercâmbio de experiências e tecnologia e a Educação 
bilíngüe. 
 
Em 2007, ocorreram visitas recíprocas entre autoridades brasileiras e bolivianas nas áreas de educação 
superior e pós-graduação: em setembro, visitou o MEC o Secretário de Educação Superior da Bolívia para 
conhecer experiência brasileira de avaliação e credenciamento de cursos; em novembro, delegação do MEC / 
SESU, acompanhado do IESALC, esteve em Santa Cruz de la Sierra para encontro bilateral. 
 
Como resultado desses encontros, foi assinado, por ocasião da Visita de Estado do Presidente Lula à Bolívia, 
em dezembro de 2007, Acordo de Cooperação em matéria de Educação Superior, por meio do qual o Brasil 
apoiará a consolidação do programa de credenciamento e avaliação de IES bolivianas. Ademais, a Ministra 
de Educação e Culturas da Bolívia foi convidada a visitar o Brasil a fim de aprofundar as relações bilaterais 
na área de educação. 
 

Chile 
 
Em agosto de 2005 foi realizada reunião bilateral com a participação do Vice-presidente Executivo do 
Conselho de Reitores das Universidades Chilenas - CRUSH, Senhor Luis Riveros, e do Presidente da 
CAPES, Dr. Jorge Guimarães. Durante a reunião foi abordado o tema do Acordo Complementar, firmado 
entre a “Comisión Nacional de Investigación Cientifica y Tecnológica” - CONICYT, do Chile, e a CAPES 
em 1996, que deu origem ao Programa CAPES/CONICYT.  
 
Em novembro de 2005 foi realizada Reunião Técnica Internacional Brasil-Chile sobre o tema “Violência e 
Discriminação na Escola: Desafio da Democracia”. O evento contou com a participação do Secretário 
Ricardo Henriques - SECAD. 
 
Em novembro de 2005, o Ministro Fernando Haddad recebeu visita de cortesia do Embaixador Demetrio 
Infante, com quem discutiu as perspectivas de cooperação educacional.  
 
Em agosto de 2006, o Presidente da CAPES, Dr. Jorge Guimarães, visitou Santiago para participar de oficina 
de trabalho sobre doutorandos em ciência e tecnologia, com vistas à retomada da cooperação Brasil-Chile na 
formação de recursos humanos de alto nível. No encontro com autoridades da Academia Chilena de 
Ciências, do Conselho de Reitores das Universidades Chilenas (CRUC), do Programa MECESUP do 
Ministério da Educação do Chile e outras autoridades chilenas, foi discutida a necessidade de retomar o 
acordo de cooperação Brasil-Chile, intermediado pela CAPES. Houve sinalização positiva quanto ao reinício 
das atividades de cooperação científica para fortalecer a formação de recursos humanos nos dois países, 
especialmente através dos programas de projetos conjuntos de pesquisa e implementação da modalidade de 
pesquisadores e estudantes de doutorado na modalidade bolsas sanduíche e também de um possível 
“Programa de Colégio Doutoral”. 
 
Em dezembro de 2006, realizou-se missão técnica do MEC composta de representantes do INEP e da SEB 
para encontros com especialistas do “Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas” (CEPEIP) do Ministério de Educação chileno, do “Centro de Medición de la Escuela de 
Psicologia” da Universidade Católica de Chile e da Associação de Professores a fim de conhecer o “Sistema 
de Evaluación Docente” daquele país. 

Em abril de 2007, os Ministros de Educação Fernando Haddad e Yasna Provoste Campillay assinaram, em 
Santiago, Memorando de Entendimento sobre Cooperação Educacional. No âmbito da implementação desse 
acordo, foram realizados dois encontros entre autoridades brasileiras e chilenas, em julho e dezembro de 
2007. No primeiro, Diretor do Centro de Educação e Tecnologia do Ministério chileno, Didier de Saint 
Pierre, reuniu-se com o SEED Carlos Bielschowsky. Na ocasião, foram apresentadas as principais linhas de 
ação desenvolvidas por ambos países nesse campo e discutidos pontos de interesse recíproco a serem 
canalizados por meio de visitas técnicas. 
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A reunião técnica foi realizada em Brasília, em dezembro de 2007, quando foram consideradas possíveis 
ações de cooperação a serem implementadas no transcurso de 2008/2010 com base nos seguintes programas: 
Pró-Licenciatura, Proformação, Pró-Letramento, E-Proinfo, Proinfo, Rádio Escola, Rived (Rede Interativa 
Virtual de Educação), TV Escola, UAB (Universidade Aberta do Brasil), DVD Escola, Mídias na Educação 
e Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica. 

O Ministro Fernando Haddad participou ainda do VIII Foro Iberoamerica - Bicentenário: Oportunidades e 
Desafios, realizado em Santiago em outubro / novembro de 2007. 

Colômbia 
 
A cooperação bilateral se desenvolveu no marco das Reuniões da Comissão de Vizinhança e Integração 
Brasil-Colômbia realizadas em Brasília, Bogotá e São Paulo. Os principais temas da agenda bilateral são o 
ensino do Português e do Espanhol, a cooperação universitária, o ensino técnico-profissionalizante e projetos 
etnoeducativos (povo Tikúna). 
 
Na área do ensino do Português e do Espanhol, foi assinado pelos Chanceleres de Brasil e Colômbia, em 
junho de 2005, em Bogotá, Memorando de Entendimento sobre o tema, com atenção particular para o 
bilingüismo na região fronteiriça. Do lado brasileiro, o tema se inscreve na implementação da Lei 11.161, de 
agosto de 2005, que torna obrigatória a oferta do Espanhol nas escolas secundárias; do lado colombiano, 
atende-se à política nacional de bilingüismo.  
 
No marco do referido Memorando de Entendimento, foi instalado Grupo de Trabalho Binacional responsável 
pela implantação de projeto piloto nos Municípios de Tabatinga e Letícia. Na reunião da Comissão de 
Vizinhança realizada em Bogotá, em outubro de 2006, foram apresentados os avanços da primeira fase do 
projeto-piloto, que consistiu no conhecimento recíproco dos sistemas educacionais e estruturas institucionais 
e na discussão de programas de formação docente, materiais didáticos e metodologias. O Grupo de Trabalho 
realizou três reuniões. No último encontro, ocorrido em Letícia, em maio de 2007, foram acordadas ações de 
apoio à mobilidade docente, produção e distribuição de material didático, vinculação com outras instituições 
educativas e ações de integração cultural. O Brasil se comprometeu a apoiar a formação docente continuada 
pela oferta de bolsas de custeio de curta duração (2 semanas), abrangendo alimentação e hospedagem, para 
20 professores colombianos. Comprometeu-se, ademais, a enviar material didático sobre ensino de 
português. O Brasil propôs, com base na experiência da relação com a Argentina, lançar um Programa 
Bilateral de Intercâmbio de Assistentes de Idioma e um Plano de Assistência Técnica, além de fomentar 
convênios interinstitucionais entre universidades e associações de empresas editoriais para a edição de livros 
didáticos. Tendo em vista mudanças nos quadros da SEB, as tarefas ainda não foram realizadas. 
 
O MEC participou do IV Congresso Mundial da Língua Espanhola, realizado em Cartagena, em março de 
2007, no contexto do qual se realizou painel sobre o "Espanhol no Brasil", presidido pela Ministra da 
Educação da Colômbia. Na ocasião, foi apresentado o processo de implementação da Lei 11.161/05 e 
sublinhada a importância que o Governo está dando ao tema como elemento formador de uma mentalidade 
integracionista. Assinalou-se o importante espaço de cooperação que se abre com os países vizinhos, 
devendo ser reciprocado com o ensino do Português. 
 
Na área da cooperação universitária, realizou-se, à margem do “IV Congresso de la Lengua” Espanhola, em 
março de 2007, na Universidade Técnica de Bolívar, em Cartagena, encontro de universidades brasileiras e 
colombianas. Do lado brasileiro, participaram UFF, UFAM, UFRGS, UFCE, UFMG, UFRJ, UFPR, PUC-
Rio e PUC-Minas. Do lado colombiano, participaram mais de 30 autoridades universitárias, além do Vice-
Ministro de Educação Superior, do Presidente da ASCUN (Associação Colombiana de Universidades) e do 
Embaixador da Colômbia em Brasília. Na ocasião, o MEC brasileiro propôs a organização de um consórcio 
binacional de universidades, que definisse áreas de interesse recíproco - como o ensino de línguas e "estudos 
amazônicos" -, visitas para o conhecimento recíproco dos sistemas universitários, identificação de 
instituições responsáveis por bolsas de estudo (CAPES, ICETEX) para o fomento de mecanismos de 
mobilidade acadêmica, celebração de convênios interuniversitários e divulgação dos programas PEC-G e 
PEC-PG. 
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No plano do ensino técnico-profissionalizante, a expansão dos pólos de ensino profissionalizante (354, em 
2010, dos quais 10 na fronteira) prevê como um dos novos pólos a cidade de Tabatinga, o que poderá 
estimular a articulação com os arranjos produtivos da fronteira, a previsão de aulas bilíngües e a recepção de 
estudantes e professores colombianos. O Brasil poderá apoiar a Colômbia para a implantação de projetos 
semelhantes nesse setor. Já há um primeiro projeto em estudo que envolve o SENA colombiano com o 
SENAI brasileiro, organizado pela ABC, para a formação de um centro binacional no primeiro semestre de 
2008, em especial para o processamento de madeira. A JICA está envolvida nesse projeto. 
 
Quanto ao projeto etnoeducativo, MEC da Colômbia manifestou interesse de organizar programa bilateral de 
educação étnica com o povo Tikúna.  
 
Como propostas para o futuro, caberia ao Brasil convidar, para conhecerem os programas nacionais, o Vice-
Ministro de Educação Superior, o presidente da ASCUN, o diretor do ICETEX e o “referente” colombiano 
de educação técnico-profissionalizante. 
 

Paraguai 
 
A cooperação bilateral ganhou forte impulso e com a agenda definida pela Comissão Mista realizada em 
Brasília, em março de 2007, e aprofundada pela Missão de Cooperação Educacional a Assunção, realizada 
em abril do mesmo ano. No primeiro encontro, foi acordado Programa de Trabalho, e no segundo, foi 
assinado Programa Executivo Educacional. O objetivo precípuo é implementar e aprofundar, no plano 
bilateral, muitas das atividades desenvolvidas no plano regional no âmbito do Setor Educacional do 
Mercosul. 
 
Na área de pós-graduação, foram definidas as seguintes áreas para o desenvolvimento de projetos de 
pesquisa: meio ambiente, energia, tecnologias, saúde, educação, engenharias, agricultura, pecuária, 
automação, informática, lingüística, sociologia, história, ciência política e direito internacional. Foi 
constatada a necessidade de maior participação de estudantes paraguaios no PEC-PG (em 2007, apenas dois 
doutorandos estão em universidades brasileiras, o que corresponde a apenas 5 % da oferta do programa). 
Será feita melhor divulgação do PEC-PG pela Embaixada junto ao Ministério da Educação e às 
universidades paraguaias. A CAPES, a Itaipu (Parque Tecnológico – PTI) e a Fundação Araucária iniciaram 
entendimentos com universidades paraguaias e brasileiras com vistas a lançar um programa de bolsas de 
estudo em áreas de interesse da empresa binacional e da região. Além disso, a CAPES e a Universidade 
Nacional de Assunção (UNA) acordaram a cooperação para a criação de curso de mestrado em Língua 
Portuguesa.  
 
No campo do ensino superior, a CAPES e a UNA iniciaram cooperação para criar curso de licenciatura plena 
em Língua Portuguesa e para a criação do leitorado de Português na UNA. Ademais, o Itamaraty e o 
Ministério da Educação do Paraguai iniciaram o exame da possibilidade de apoio à formação de professores 
de Português que atendam às necessidades do ensino médio, por meio do “Professorado”. Foi igualmente 
constatada possibilidade de ampliação da presença de universitários paraguaios no PEC-G. O Itamaraty e a 
Embaixada em Assunção apoiaram a constituição da associação de ex-alunos dos programas PEC-G e PEC-
PG. Em 2007, 461 alunos estão em universidades brasileiras, o que corresponde a apenas 10 % da oferta do 
programa. Foi acordada a abertura de modalidade de “Graduação sanduíche” entre a Universidade Federal do 
Paraná e a UNA. Está sendo planejada a constituição de rede de intercâmbio entre sete universidades 
brasileiras (duas federais – UFPR e UFMS – e cinco estaduais do Paraná – Maringá, Londrina, Ponta Grossa, 
UniCentro e UniOeste); quatro universidades públicas paraguaias (UNA, Universidade Nacional de Pilar, 
Universidade Nacional de Itapúa e Universidade Nacional del Este); e o PTI (Parque Tecnológico de Itaipu). 
A Itaipu se dispôs a ampliar o apoio dado a bolsistas paraguaios em nível de graduação em áreas de energia e 
tecnologia/informática.  
 
Ressalte-se a criação, em Itaipu, do Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA), e da Universidade 
Latino-americana (UNILA) que serão detalhadas abaixo (item “Mercosul”).  
 
O setor de Educação Profissional e Tecnológica tem grande potencial de cooperação. O Brasil poderá apoiar 
a reforma e o aprimoramento dessa modalidade educativa, em particular para o fortalecimento institucional 
junto ao Ministério da Educação do Paraguai. Entre as primeiras ações se prevêem uma missão paraguaia ao 
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MEC para encontros com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e visitas a CEFETs 
e a pólos do Estado do Paraná; além disso, o Brasil poderá aprofundar a cooperação técnica para a reforma, a 
formação docente e o desenvolvimento curricular do sistema paraguaio. Vale sublinhar que a expansão dos 
centros de educação técnico-profissional prevê a instalação de novos pólos em Municípios próximos à 
fronteira – Medianeira, Pato Branco e Ponta Porá –, que poderão atuar em estreita cooperação com entidades 
e docentes paraguaios. 
 
Na área de Educação Básica, merecem destaque o início das atividades de educação bilíngüe na região da 
fronteira (Corumbá e Pedro Juan Caballero), por iniciativa do Governo do Estado do MS e os entendimentos 
bilaterais com vistas à ampliação do projeto das escolas bilíngües (Foz do Iguaçu e Ciudad Del Leste). 
 
A Educação intercultural constitui outro campo profícuo para o relacionamento bilateral. Estão sendo 
discutidos programas de apoio ao ensino do idioma Português no Paraguai e dos idiomas Espanhol e Guarani 
no Brasil, tanto nas universidades quanto nas escolas de nível médio, com ênfase na formação docente. 
Acordou-se começar com projeto piloto de programa intercultural bilíngüe e trilíngüe (incluindo o Guarani) 
na região de fronteira em Ciudad del Este / Foz do Iguaçu e Pedro Juan Caballero / Ponta Porã. Foram 
intercambiadas informações e estatísticas sobre Educação indígena. O Brasil propôs a visita de professores 
paraguaios para participarem de etapa presencial da formação de professores indígenas em aldeias. O 
intercâmbio poderá realizar-se no âmbito do “Magistério intercultural” ou de Licenciatura específica (nível 
superior que habilita para o ensino de “etnomatemática”, “etnohistória”). O programa poderá envolver, do 
lado brasileiro, o “Ará Verá” (curso Normal de nível médio em Guarani / Kaiowá da Secretaria de Educação 
do Mato Grosso do Sul, em parceria com municípios e universidades) ou o curso de Licenciatura da 
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Foi proposta a formação de uma rede binacional de 
ensino intercultural multilíngüe. 
 
Na esfera da alimentação escolar, foram intercambiadas informações sobre o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar do Brasil (PNAE) e o programa de cantinas escolares do Paraguai. O Brasil se dispõe a 
cooperar nos setores de organização institucional, construção de tabela nutricional e marco regulatório.  
 
No campo da Educação a distância, a Itaipu se dispôs a oferecer vagas no pólo da UAB (Universidade 
Aberta do Brasil) e no Núcleo de Pesquisa em Tecnologias Educacionais, que estão sendo implantados no 
PTI, para a formação de professores paraguaios. O Brasil poderá apoiar a transferência de tecnologia, a 
formação docente e o desenvolvimento de conteúdos. 
 
Por ocasião da Viagem do Presidente da República ao Paraguai, em maio de 2007, foram assinados acordos 
de cooperação nas áreas de educação indígena e educação tecnológica. 
 

Peru 
 
Em novembro de 2006 foi firmado Memorando de Entendimento sobre Cooperação Educacional durante 
visita do Presidente Alan García a Brasília. As áreas de cooperação selecionadas foram: Educação Básica 
(formação docente, estatísticas e metodologia de avaliação); Educação Profissional e Tecnológica (formação 
de docentes e desenvolvimento curricular); Educação a distância e novas tecnologias da informação e 
comunicação; e Educação superior (intercâmbio acadêmico). 

 
Uruguai 

 
As áreas de Educação técnico-profissionalizante, ensino de línguas, em especial na região de fronteira, e 
Educação superior, com base na cooperação interuniversitária, constituem os principais itens da agenda 
bilateral. São intensos os contatos diretos entre instituições de ensino superior e autoridades uruguaias e do 
Rio Grande do Sul. Vale ainda mencionar a implementação do Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 
Cooperação Científica e Técnica entre Brasil e Uruguai para o fortalecimento institucional do Conselho de 
Educação Técnico Profissional (CETP) da Universidade do Trabalho (UTU) nas áreas de Indústria,Energia e 
Meio Ambiente, com apoio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e técnicos do MEC. 
 
A agenda bilateral é também orientada pelas diretrizes definidas pelo Mercosul Educacional (ver abaixo). 
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Venezuela 

 
Em outubro de 2007, em Paris, à margem da Conferência-Geral da UNESCO, o Ministro Fernando Haddad 
se reuniu com o Ministro da Educação Superior da Venezuela, Luís Acuña, que anunciou a decisão do 
Presidente Hugo Chávez de implementar o ensino do Português nas escolas e sublinhou o interesse em 
fortalecer o intercâmbio acadêmico em ensino superior. Na ocasião, o Ministro Haddad ressaltou os 
entendimentos com a Argentina em matéria de ensino de Português e Espanhol, modelo que poderia ser 
adaptado para a Venezuela, e apresentou os projetos do IMEA e da UNILA.  
 
Como resultado desse encontro, o Diretor de Articulação Institucional do Ministério de Educação Superior 
da Venezuela, Artur Alzualde, visitou o MEC em dezembro de 2007 para conhecer a experiência brasileira 
nas áreas de Educação superior, Educação tecnológica e profissional e pós-graduação.  
 
Em visita realizada a Caracas, em março de 2007, o Presidente da CAPES, Dr. Jorge Guimarães, e o então 
Presidente da ANDIFES, Reitor Paulo Speller, e a Diretora do IESALC / UNESCO, Dra. Ana Lucia 
Gazzola, mantiveram encontros nos Ministros de Educação Superior e de Ciência e Tecnologia, com o 
Conselho Nacional de Pós-Graduação, com a CAF e com reitores e pesquisadores de universidades e centros 
de pesquisa da Venezuela. Foram identificadas, na ocasião, as seguintes possibilidades: envio de 500 
estudantes venezuelanos de doutorado por ano a universidades brasileiras; implantação de um Colégio 
Doutoral Brasil-Venezuela; identificação de áreas estratégicas para pesquisas conjuntas através de uma rede 
virtual de instituições, com a possível implantação de institutos binacionais de pesquisa; estabelecimento de 
mecanismos para promover a cooperação científica e tecnológica em áreas e setores estratégicos para o 
desenvolvimento regional; e implantação de políticas comuns de credenciamento de cursos e convalidação 
de títulos. O governo venezuelano propôs as seguintes áreas de interesse: soberania e segurança alimentar, 
saúde pública, tecnologias da informação, comunicação e industriais, engenharia e infra-estrutura física, 
moradia / habitação, petróleo, gás e energia, educação para o desenvolvimento social, ciências sociais, 
estudos internacionais, integração e cooperação, desenvolvimento ambiental e turismo. O Brasil sugeriu a 
inclusão de biotecnologia e botânica. As modalidades previstas seriam, de início, edital com demanda 
espontânea, nos moldes do PEC-PG; numa segunda etapa, haveria indução de cursos, níveis e áreas. Está 
previsto acordo entre CAPES e IESALC, por meio do qual outras iniciativas semelhantes poderão ser 
propostas a países da região. 
 
Essas propostas podem constituem um plano de trabalho para 2008, às quais se juntaria a idéia de estender, 
para a fronteira comum, o projeto de escolas bilíngües e fomentar o estudo recíproco do Português e do 
Espanhol, alem de implementar no plano bilateral a agenda regional do Mercosul. 
 

Guiana 
 
Em novembro de 2006, a Embaixadora da Guiana no Brasil manifestou interesse na abertura de escola 
bilíngüe na fronteira com aquele país. O projeto poderá ser lançado na região da ponte que está sendo 
construída entre os dois países. 
 
 
 

América do Norte 
 
 

Estados Unidos 
 
Relançamento da cooperação - MOU 
 
Em 2005, o MEC iniciou processo de revitalização da cooperação educacional bilateral, praticamente parada 
– exceto no plano da pós-graduação – desde março de 2002, ocasião da última reunião da Comissão para 
Implementação da Parceria em Educação Brasil-Estados Unidos (CIPE). Nesse contexto, foi negociado 
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Memorando de Entendimento (MOU), que veio a ser assinado em março de 2007, no âmbito da visita do 
Presidente Lula a Washington / Camp David. O MOU relançou a cooperação entre os dois países no campo 
da educação, com ênfase nas seguintes áreas: 
 
• Promoção de excelência em educação (melhoria da qualidade da educação fundamental e média, 

fortalecimento do ensino de ciências e matemática); 
• Promoção da diversidade e equidade em educação; 
• Avaliação, indicadores e mecanismos de prestação de contas em políticas públicas; 
• Desenvolvimento profissional para professores e administradores; 
• Tecnologias da informação e comunicação aplicadas à educação; 
• Alfabetização de adultos e educação continuada; 
• Treinamento e educação técnica e profissionalizante (parcerias CEFETs / Community Colleges); 
• Educação ambiental; 
• Cooperação e intercâmbio educação superior e de pós-graduação; e 
• Estímulo à participação do setor empresarial, da comunidade e da família na área de educação. 
 
Visitas 
 
Em agosto de 2007, a Secretária de Estado Norte-Americana, Margaret Spellings, visitou o Brasil 
acompanhada de reitores de dez Universidades e Community Colleges. Esteve em São Paulo e Brasília (MEC 
e UnB). Os temas centrais da visita foram: parcerias público-privadas em favor da educação, incremento da 
cooperação interuniversitária e aumento do número de estudantes brasileiros nos EUA (sobretudo na área de 
educação profissional e tecnológica e na pós-graduação). O Governo norte-americano aumentou para 50 o 
número de bolsas de estudos para que alunos de CEFETs possam estudar em Community Colleges. Por 
ocasião da visita a São Paulo, o Ministro Fernando Haddad proferiu palestra sobre parcerias público-privadas 
em educação aos membros da Câmara Americana de Comércio. 
 
O Secretário Executivo do MEC, Henrique Paim, visitou os EUA em abril de 2006 para reuniões no BID 
(onde discutiu programas de expansão da educação profissional - PROEP), no Banco Mundial (negociação 
de detalhes do apoio ao FUNDEB) e na Secretaria de Educação. 
 
Pós-graduação e ensino superior 
 
Os Estados Unidos estão entre os mais importantes parceiros do Brasil: 24 % dos bolsistas da CAPES no 
exterior em 2007 estudam em instituições norte-americanas. Merece destaque o êxito do Acordo CAPES-
FIPSE ("Fund for the Improvement of Postsecondary Education"), que promove parcerias universitárias 
entre instituições dos dois países e a mobilidade de estudantes, na graduação (cerca de 200 de cada país).  
 
O Presidente da CAPES, Dr. Jorge Guimarães, realizou viagens aos Estados Unidos a fim de participar de 
encontro com bolsistas CAPES-Fulbright, reunir-se com dirigentes do Institute of International Education 
(IIE), com autoridades do Departamento de Estado (Divisão de Assuntos Educacionais e Culturais) e 
participar da missão “US-Brazil Advanced Research on Biofuels Study Tour” – esta última como resultado do 
MOU sobre biocombustíveis firmado em março de 2007.  
 
O Programa de Consórcios em Educação Superior Brasil-Estados Unidos, promovido pela CAPES e por sua 
contraparte norte-americana, FIPSE, realizou seu 7o Encontro Anual em 2007. Os consórcios têm por 
objetivos garantir o intercâmbio de estudantes de graduação, a internacionalização das instituições de ensino 
e a aproximação de estruturas curriculares. Os consórcios contam, no mínimo, com quatro instituições de 
ensino superior, duas de cada lado, que desenvolvem programas específicos nas mais diversas áreas do 
conhecimento. Estão em andamento 43 consórcios, que envolvem mais de 120 instituições de ensino 
superior nos dois países. Os projetos são financiados por quatro anos. O 8º Encontro Anual, a ser realizado 
no Brasil, deverá ter lugar imediatamente após as eleições presidenciais norte-americanas.  
 
Em 2008, o Diretor-Executivo da “Iniciativa da Casa Branca para Faculdades e Universidade Historicamente 
Negras” (HBUCs), deverá liderar visita de 12 reitores de universidades majoritariamente negras ao Brasil. A 
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CAPES, a pedido da HBUCs, estabelecerá um programa de visitas incluindo universidades ligadas 
academicamente ao movimento negro e os principais centros universitários do Brasil.  
 
Educação profissional e tecnológica 
 
O Programa de Cooperação Brasil - EUA para o Fortalecimento da Educação Profissional e Tecnológica teve 
importante progresso em 2007, no âmbito da implementação do MOU. Os objetivos definidos foram: 
elaborar estudo comparativo sobre os sistemas de educação profissional; elaborar ensaios demonstrativos 
temáticos regionais; e capacitar técnica e pedagogicamente dirigentes e docentes das instituições parceiras 
em novas tecnologias e práticas de formação profissional em diversas regiões do Brasil.  
 
Nesse contexto, foi realizada missão de prospecção e análise do sistema de educação profissional nos 
Estados Unidos em abril de 2007. A delegação participou, em Washington, de reuniões na Association of 
American Community Colleges (AACC) e no Departamento de Educação. Foram visitados Community 
Colleges em Virginia, Boston e Iowa. O grupo ainda participou da 87ª Convenção da Associação Americana 
de Community Colleges (AACC), em Tampa (Flórida). 
 
Missão norte-americana esteve no Brasil em outubro de 2007 para conhecer o sistema de educação 
profissional e tecnológica e apresentar informações acerca dos Community Colleges. Foram discutidas 
potencialidades da cooperação, tendências da educação profissional nos dois países e áreas de interesse 
comum. A SETEC / MEC definiu os moldes do projeto de cooperação e identificou perspectivas de parcerias 
com empresas / indústrias.  
 
Os CEFETs pólo do Projeto já estão definidos: Pará, Pernambuco, Mato Grosso, Espírito Santo e Pelotas. As 
expectativas de desenvolvimento do Projeto em 2008 são: organização de comitês de gestão e planejamento 
regionais e realização de ensaios demonstrativos regionais. Os grupos regionais realizarão estudos de 
experiências bem sucedidas em conjunto com Community Colleges sobre os seguintes temas: inclusão e 
permanência na educação profissional, práticas bem sucedidas de inclusão e permanência escolar, educação a 
distância, educação no campo, educação de jovens e adultos, diversidades (para portadores de necessidades 
especiais, gêneros, etnias, população carcerária, grupos indígenas), práticas bem sucedidas de parcerias com 
empresas, relação da educação profissional com o mundo do trabalho, identificação de demandas, 
acompanhamento de egressos e educação nos ambientes de trabalho.   
 
Cabe registrar ainda a realização, em outubro de 2005, no Rio de Janeiro, do Encontro Brasil-EUA sobre 
Educação Profissional e Tecnológica, promovido pelo MEC, pela Embaixada dos EUA no Brasil e pela 
“American Association of Community Colleges (AACC)”. O encontro contou 57 participantes dos Estados 
do Rio de Janeiro, Paraíba, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão, Ceará, Espírito Santo e do Distrito Federal, 
oriundos dos Centros de Educação Profissional e Tecnológica (CEFETs), Unidades de Ensino 
Descentralizadas de Ensino (UNEDs), Escolas Agrotécnicas Federais (Agrotécnicas), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e Ministério da 
Educação. Do lado norte-americano participaram representantes da Embaixada dos EUA e 17 “Community 
Colleges” das regiões do Colorado, Massachusetts, Califórnia, Washington, Philadelphia, Nevada, 
Pensylvania, Wyoming, Ohio, Hawalti, Missouri e Virginia.  
 
Outros temas 
 
Em março de 2008, por ocasião da visita da Senhora Condolezza Rice ao Brasil, há perspectiva de assinatura 
de MOU para o combate à discriminação racial e para a promoção da igualdade de oportunidades. Há 
também a previsão de se criar um Grupo de Trabalho bilateral, chefiado pelas respectivas agências 
governamentais responsáveis pelos temas de cooperação educacional, com o mandato de definir maneiras de 
expandir a cooperação na área de raça e etnicidade. A primeira reunião do Grupo será realizada no Brasil. 
 
A parceria entre a Secretaria de Educação a Distância (SEED) com a INTEL teve continuidade em 2007, 
completando, por meio do ProInfo (Programa Nacional de Informática na Educação). Em cumprimento com 
o Termo de Cooperação Técnica para apoio ao Programa Universidade Aberta do Brasil e ao ProInfo (2003 a 
2007), a Intel forneceu processadores para mais de 15.000 escolas; apoiou a capacitação de professores 
e alunos de escolas públicas em projetos de apoio à inserção das TICs no contexto educacional; e apoiou a 
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implementação de soluções baseadas em Software Livre para o projeto de informatização das 
escolas públicas. Para a UAB foram doados 7.500 equipamentos para a implantação dos pólos regionais do 
programa, doação que também atendeu a escolas de educação básica do ProInfo. A Presidência da 
República, a SEED e a INTEL estão desenvolvendo estratégia de capacitação de professores e alunos para o 
projeto “Um Computador por Aluno” (UCA), que será prospectado em 300 escolas públicas em todos os 
Estados brasileiros. 
 
Vale ainda sublinhar a parceria entre a Embaixada dos EUA em Brasília e o CONSED, com a 
implementação das seguintes ações: Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar (intercâmbio de 
diretores de escolas), Programa Jovens Embaixadores e Prêmio Franklin Delano Roosevelt. 
 

Canadá 
 
Educação profissional e tecnológica 
 
Merece destaque a evolução na implementação do “Projeto Mulheres Mil: Educação, Cidadania e 
Desenvolvimento Sustentável”, acordado entre a SETEC e a Agência Canadense de Desenvolvimento 
Internacional – CIDA em 2006, com vistas à inclusão social e formação profissional de mulheres 
desfavorecidas das regiões Norte e Nordeste e à capacitação dos CEFETs para incremento de seu potencial 
produtivo e de atendimento à comunidade e famílias.  
 
Treze subprojetos serão implementados nos Estados das regiões Nordeste E norte com os seguintes eixos: 
reconhecimento das competências adquiridas; formação inicial e continuada das mulheres; 
empreendedorismo; cooperativismo e ação solidária; qualidade de vida, saúde, cidadania, meio ambiente e 
direitos das mulheres; inclusão digital; unidade produtora e de comercialização; sustentabilidade; produção 
de documentos para socializar e multiplicar experiências; socialização e disseminação das informações; e 
observatório. A SETEC promoveu duas oficinas de capacitação para os gerentes dos sub-projetos, cujos 
resultados foram a elaboração dos planos de ação, já em estágio inicial de implementação. 
 
Ainda no âmbito do Projeto, visita técnica ao Canadá ocorreu em novembro de 2007, contando com a 
participação da SETEC, da REDENET e de Diretores de cinco CEFETS (Amazonas, Bahia, Ceará, Pará e 
Piauí), ocasião em que conheceram Faculdades canadenses que desenvolvem programas de excelência nas 
áreas de turismo e hospitalidade, confecção e moda. Outro objetivo da missão foi observar as técnicas do 
método canadense ARAP (Análise e Reconhecimento da Aprendizagem Prévia), a ser utilizado no Projeto. 
 
Está agendada para maio de 2008 a ida ao Canadá de missão integrada por diretores dos CEFETs de 
Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins, para visita a 
Community Colleges com cursos nas áreas de pesca, processamento de alimentos, aproveitamento de 
resíduos e artesanato. 
 
Educação superior 
 
A Ministra das Relações Internacionais do Québec, Monique Gagnon-Tremblay visitou o Brasil em agosto 
de 2007, à frente de delegação de cerca de 20 representantes de universidades daquela Província. Um dos 
objetivos da visita foi retomar a negociação do acordo que permitiria a estudantes brasileiros usufruir bolsas 
de estudo oferecidas por universidades locais. Em março de 2006, a Embaixada do Brasil em Ottawa já havia 
transmitido o interesse do Québec em assinar acordo com ênfase na mobilidade de estudantes de graduação e 
pós-graduação. A dificuldade de implementação, do lado brasileiro, seria a possibilidade de que estudantes 
canadenses viessem a demandar trabalho no Brasil, em reciprocidade ao que seria oferecido aos nossos 
nacionais naquele país; a questão exorbita a competência do MEC, que, em princípio, tem interesse no 
acordo. 
 
De fato, o intercâmbio de estudantes de pós-graduação e as pesquisas conjuntas são o foco da cooperação  
com o Canadá. Em 2007, 100 brasileiros estavam estudando naquele país, sendo 40 em doutorado pleno, 22 
em doutorado-sanduíche e 38 em pós-doutorado. Em 2008, espera-se avançar no intercâmbio estudantil no 
nível da graduação; a SESU pretende estabelecer programa no qual estudantes possam cursar pelo menos um 
semestre em instituição estrangeira (“graduação-sanduíche”).   
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México 

 
O então Secretário da SECAD, Dr. Ricardo Henriques, realizou visita oficial ao México em fevereiro de 
2006, com vistas a discutir uma nova agenda de cooperação educacional entre os dois países. Na ocasião, 
manteve encontros com intelectuais mexicanos no Centro de Ensino para Estrangeiros da UNAM e no 
Colégio de México. Os espaços abertos pelas Cátedras Florestan Fernandes (Colégio de México) e 
Guimarães Rosa (Faculdade de Filosofia e Letras da UNAM) representam pontos importantes de apoio nesse 
sentido, que merecem ser melhor utilizados. Tais Cátedras são as únicas entidades mexicanas que promovem 
estudos brasileiros de maneira regular. No Brasil, a única iniciativa de estudos mexicanos é a Cátedra Daniel 
Cosilo Villegas, inaugurada em 2005 na UnB com o patrocínio da Telmex. 
 
O ensino do Espanhol no Brasil e do Português no México foi identificado como temas com potencial de 
desenvolvimento. A esse respeito, foi feita visita ao Centro de Ensino para Estrangeiros (CEPE) da 
Universidade Autônoma do México, com o objetivo de conhecer em maior profundidade o programa daquela 
instituição para a formação a distância de professores de espanhol.  
 
Outros temas de interesse para o Brasil são o conhecimento do Programa Binacional de Educação Migrante 
(PROBEM), que o México mantém com os Estados Unidos, a educação a distância, a interconexão de portais 
educativos de domínio público, o reconhecimento de títulos e diplomas e doutorados-sanduíche. 
 
A Diretora Geral Adjunta de Assuntos Culturais da Secretaria de Relações Exteriores do México, Luz Elena 
Baños Rivas, visitou o Brasil em novembro de 2007. Na ocasião, firmou Programa de Trabalho entre a 
CAPES e a Secretaria de Relações Exteriores do México.   
 
No campo da educação técnico-profissional, Projeto da SETEC de Fortalecimento da Educação Técnica e 
Profissional Brasil-México, se encontra em análise na ABC. O Projeto, que representa Ajuste Complementar 
ao Acordo de Cooperação Técnica bilateral, visa contribuir para o fortalecimento da educação profissional e 
tecnológica nos dois países com vistas a aprimorar a qualidade da oferta formativa e ampliar a mobilidade de 
jovens e adultos no mundo do trabalho. As instituições executoras são a SETEC/MEC, o Ministério da 
Educação do México e o Colégio Nacional de Educação Profissional e Técnica (CONALEP). De acordo com 
o Projeto, a SETEC disponibilizará para as instituições mexicanas informações sobre o PROEJA e 
apresentará experiências realizadas nas Instituições Federais de Educação Tecnológica (IFETs), com vistas a 
subsidiar a formulação de políticas públicas para essa modalidade de educação. Também estão previstas 
ações de capacitação de docentes e gestores de educação profissional por meio de intercâmbios, estágios e 
visitas técnicas.  

 
 

América Central e Caribe 
 
 

Cuba 
 
Diplomas de Medicina 
 
A Escola Latino-Americana de Medicina (ELAM) iniciou projeto em 1999 com o objetivo de formar 
médicos de países em desenvolvimento. Mais de 11 mil estudantes de 28 países (20 países latino-americanos 
e caribenhos, incluindo cerca de 500 estudantes do Brasil e mais de 70 dos EUA) participam do projeto. A 
primeira turma, graduada em 2005, contou com 44 formandos brasileiros. 
 
Os estudantes brasileiros formados pela ELAM são, em sua maioria, vinculados aos movimentos sociais e a 
comunidades indígenas, afro-descendentes e quilombolas. A expectativa natural é a de que, ao retornarem de 
Cuba, venham a exercer a profissão junto às suas comunidades de origem. Mas esta questão enfrenta 
dificuldades formais, na medida em que a autorização para o exercício profissional é competência do 
Conselho Federal de Medicina. A autorização para o exercício da profissão de médicos formados no exterior 
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exige o reconhecimento e registro do diploma junto aos Conselhos Regionais de Medicina, precedido da 
revalidação do título por Universidade Pública. Esse processo, além de moroso, apresenta custos elevados 
para estudantes de baixa renda.  
 
Em outubro de 2006, foi assinado, pelo Ministro Celso Amorim, o “Ajuste Complementar sobre 
Homologação Recíproca de Diplomas de Medicina ao Acordo Geral de Cooperação Cultural e Educacional 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a República de Cuba”. O instrumento trata de dois 
aspectos básicos para reconhecimento dos títulos de medicina obtidos por brasileiros em Cuba: 
• realização de exame nacional para alunos que já concluíram seu curso no exterior; e 
• complementação de estudos em doenças tropicais e SUS para os alunos que estão cursando medicina em 

Cuba. Docentes brasileiros darão a complementação na Escola Latino Americana de Medicina. 
 
O Ajuste ainda se encontra em tramitação no Congresso Nacional (Comissões da Câmara dos Deputados). O 
MEC participou de audiências públicas convocadas ao longo de 2007, bem como de reuniões com comissões 
de pais, estudantes e graduados em Cuba. 
 
Está sendo implementado Programa de Incentivo do Governo Federal para que universidades públicas 
assinem Protocolos de Cooperação com a ELAM que prevejam análise de compatibilidade e equivalência 
curricular dos brasileiros lá formados, acompanhada de complementação de estudos, quando necessário.  
 
No médio prazo, iniciaram-se os entendimentos com vistas à elaboração de exame nacional para revalidação 
de diploma e obtenção do registro profissional por Comissão Interministerial (MRE, MEC, Ministério da 
Saúde), que coordenará os trabalhos, juntamente com o grupo de universidades públicas que aderirem ao 
Programa de Incentivo do Governo Federal e com a participação do Conselho Federal de Medicina. Serão 
elegíveis para o exame nacional candidatos que obtiveram seus diplomas no exterior (não apenas em Cuba) 
em cursos acreditados pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES).  
 
Visitas 
 
Durante a visita do ex-Ministro Tarso Genro a Havana, em fevereiro de 2005, foram assinados: 
• Acordo que prevê a abertura do Portal da CAPES para uso por parte de universidades cubanas.  
• Protocolo de Intenções contemplando as seguintes áreas: educação inicial, pré-escolar, primária, 

secundária, superior, de adultos e especial; ensino técnico e profissional; formação docente; e pesquisas 
pedagógicas. 

 
Em dezembro de 2005 o Vice-Ministro da Educação Superior cubano visitou o Brasil e discutiu com a SEED 
a experiência brasileira em educação a distância (EAD). Mencionou, na ocasião, a criação da “Dirección de 
Tecnologia Educativa”, com papel semelhante ao da SEED/MEC.  
 
O Ministro Fernando Haddad visitou a Cuba em fevereiro de 2006. Na ocasião, participou da abertura do 
Quinto Congresso Internacional de Educação Superior “Universidad 2006” e se entrevistou com os Ministros 
da Educação e da Educação Superior. 
 
O Vice-Ministro de Educação Superior (MES) de Cuba, Edwin Cruz González, visitou o Brasil em abril de 
2006, no âmbito do II Encontro entre Reitores das Universidades Federais Brasileiras e Universidades 
cubanas, em Brasília, promovido pela ANDIFES.  A delegação de Cuba foi composta de 18 reitores e 3 
representantes do governo cubano.  
 
Alfabetização 
 
Em implementação ao Acordo firmado em 2003 pelo então Ministro Cristovam Buarque teve início em 
novembro de 2005 a implantação do projeto-piloto de alfabetização de adultos pelo método cubano “Sim, eu 
posso” em municípios do Estado do Piauí (Murici dos Portelas, Caxingó e Buriti dos Lopes).  
 



 23

 
 
Projetos de pesquisa 
 
O Presidente da CAPES, Dr. Jorge Guimarães, visitou Havana em junho de 2006 para discutir formas de 
cooperação na pós-graduação em Produção e Sanidade Animal. O lado brasileiro, representado por 
pesquisadores da UFRGS, UNICAMP e EMBRAPA, apresentou as características da pesquisa em pós-
graduação nessa área do conhecimento. Projetos conjuntos foram analisados pela CAPES em 2007. 
 

Haiti 
 
O FNDE realizou missão ao Haiti, no âmbito do acordo assinado em dezembro de 2004, para implementação 
do programa haitiano de merenda escolar, com a participação do MEC/FNDE (Programa Nacional de 
Alimentação Escolar), do Itamaraty e do Banco Mundial. A implementação do projeto se encontra suspensa. 
 
Realizou-se, em setembro de 2007, em Port-au-Prince, Missão de cooperação educacional do Brasil no Haiti. 
A delegação foi composta por representantes do MEC Assessoria Internacional / SETEC, CAPES, 
IESALC/UNESCO, ABC, e UFRJ. O objetivo da missão foi identificar áreas de cooperação bilateral e 
trilateral nos campos de educação superior (com ênfase na pós-graduação) e educação técnica e 
profissionalizante. A delegação foi recebida pelo Primeiro-Ministro Jacques Edward Alexis e manteve 
encontros com o Reitor da Universidade do Estado do Haiti, professor Pierre Marie Paquiot, diretores do 
Institut Interuniversitaire de Recherche, do Instituto Nacional de Formação Profissional, da Escola Superior 
de Informática do Haiti, da Universidade de Quisqueya e do Centro de Estudos Brasileiros.  
 
A cooperação triangular (Norte-Sul-Sul) pode vir a ser instrumento útil para adaptação de programas 
brasileiros no Haiti, cujas autoridades poderiam buscar junto a parceiros do mundo desenvolvido (no caso, 
Canadá, França, União Européia, Estados Unidos, e organismos multilaterais como BID, UNESCO, Banco 
Mundial) recursos e expertise para a formulação de políticas governamentais inspiradas no caso brasileiro.  
 
Em seguimento à missão educacional, foram realizadas as seguintes ações: 
 
• visita ao Brasil (Belo Horizonte e Brasília) do Reitor da Universidade do Estado do Haiti, em setembro 

de 2007, para entendimentos no campo do intercâmbio acadêmico; 
• visita ao Brasil (Porto Alegre e Brasília) do diretor da Escola Superior de Informática do Haiti, em 

novembro de 2007, para desenvolvimento de projetos conjuntos de educação com base em realidade 
virtual; 

• visita ao Brasil (Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo) do Diretor “Institut Interuniversitaire de 
Recherche”, em novembro e dezembro, para apoio no campo da estruturação da pós-graduação haitiana; 

• envio de 5.000 kits de material escolar e caixas do Programa Nacional de Bibliotecas Escolares, a pedido 
da missão brasileira (Minustah), para doação a escolas haitianas; e 

• programação de visitas de novas autoridades universitárias e de ensino técnico-profissionalizante. 
 

Nicarágua 
 
Realizou-se, em de outubro de 2006, missão do MEC (Assessoria Internacional, SETEC e INEP) a Manágua 
com o objetivo de identificar áreas prioritárias para cooperação educacional com aquele país e assinar o 
Memorando de Entendimento. A missão foi recebida pelo então Ministro da Educação Miguel Angel Garcia. 
Na ocasião, foi feita apresentação do Censo Escolar Brasileiro, disponibilizando-se para a parte nicaragüense 
o software do programa, do sistema de avaliação educacional e dos programas de Educação Profissional e 
Tecnológica.  
 
No marco do Memorando, foi assinado, em agosto de 2007, projeto de Apoio à Estruturação de Referenciais 
Curriculares da Educação Técnica e Profissional na Nicarágua, com o objetivo de assessorar a elaboração de 
referenciais curriculares da educação técnica naquele país e disseminar estratégias e metodologias de 
formação profissional de jovens e adultos, com elevação de escolaridade.  
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Panamá 
 

A Assessoria Internacional financiou vinda de missão técnica panamenha ao Brasil em outubro de 2007, com 
o objetivo de conhecer o sistema de ensino superior e os programas de pós-graduação, os mecanismos de 
intercâmbio de docentes, as diretrizes da Educação Profissional e Tecnológica. A delegação foi composta 
pela Diretora Geral do Ministério da Educação do Panamá e por representantes da Secretaria Nacional de 
Ciência, Tecnologia e Inovação e da Universidade Tecnológica do Panamá. A missão visitou o MEC, em 
Brasília, o CEFET-PE, no Recife, e a UFPR, em Curitiba, tendo sido recebida pelo Reitor daquela 
Universidade. Concluída a visita, o Panamá identificará as áreas prioritárias para demanda de cooperação.  
 

 
 

Europa 
 
 

Alemanha 
 
As ações de cooperação com a Alemanha estão basicamente concentradas na área de pós-graduação 
executadas pela CAPES. Cabe mencionar o programa oferecido pelo Serviço Alemão de Intercâmbio 
Acadêmico (DAAD) em cooperação com a CAPES, o CNPq e a FAPESP, com o objetivo de auxiliar a 
permanência de doutorandos brasileiros em universidades alemãs, institutos de pesquisa, laboratórios ou 
bibliotecas para pesquisas específicas. A CAPES e o DAAD têm ainda programa de bolsa de estudos para 
doutorado pleno e doutorado-sanduíche. Já o programa PROBRAL tem por objetivo apoiar projetos 
conjuntos de pesquisa e cooperação científica das Instituições de Ensino Superior de ambos os países que 
promovam a formação em nível de pós-graduação e o aperfeiçoamento de docentes e pesquisadores. Por sua 
vez, o Programa UNIBRAL visa fomentar associações universitárias por meio de financiamento conjunto e 
de parcerias, permitindo a maior mobilidade de estudantes de graduação em áreas escolhidas, inclusive o 
reconhecimento automático de créditos e a adaptação de currículos.  
 
Entre os eventos recentes, realizou-se em novembro de 2007, em Brasília, a XXVI Reunião da Comissão 
Mista Brasil/Alemanha para Cooperação Científica e Tecnológica, que notou com satisfação os resultados da 
cooperação entre as instituições de ensino superior e pesquisa e incentivou o estabelecimento de novos 
convênios e parcerias universitárias por meio das respectivas instituições nacionais de apoio ao ensino e à 
pesquisa. A Comissão Mista salientou o fato de ter sido possível fechar novos acordos como, por exemplo, 
entre a CAPES e a DFG.  
 
Por ocasião da visita ao MEC do Secretário-Geral do Ministério da Educação e Pesquisa, Frieder Meyer-
Krahmer, em novembro de 2007, o Secretário de Educação Superior do MEC, Ronaldo Mota, defendeu que 
a tradição em intercâmbio de estudantes com a Alemanha, já fortalecida na pós-graduação, pode e deve ser 
estendida para a graduação. 
 

Bélgica 
 
A Vice-Presidente e Ministra do Ensino Superior, Pesquisa Científica e Relações Internacionais da 
Comunidade Francesa e Ministra de Pesquisa, Novas Tecnologias e Relações Externas da Região da 
Wallonie, Marie-Dominique Simonet, visitou o MEC em novembro de 2007, acompanhada de delegação de 
reitores, professores e personalidades acadêmicas de diversas universidades e instituições da Comunidade 
francesa da Bélgica. Os objetivos da visita foram promover o conhecimento sobre o ensino superior belga 
junto às instituições universitárias brasileiras e dinamizar as relações e a colaboração entre o Brasil e a 
comunidade francesa daquele país.  
 

Espanha 
 
A Espanha tem grande interesse de colaborar com o Brasil na difusão da língua Espanhola com base na 
implementação da Lei 11.161/2005, que torna obrigatória a oferta do idioma para todas as escolas de nível 
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médio. Nesse contexto, participou ativamente do seminário sobre o Ensino do Espanhol como Língua 
Estrangeira em novembro de 2005, no Rio de Janeiro. 
 
O Ministro Haddad recebeu em audiência a Vice-Presidenta da Espanha, Maria Tereza Fernandez de La 
Veja, em agosto de 2005. Na ocasião, tratou de temas como a troca da dívida externa por investimentos em 
educação, ensino do Espanhol no Brasil e a preparação da XV Conferência de Cúpula Ibero-americana 
(Salamanca, outubro de 2005). 
 
O MEC (SEED) participou da XXI edição da Semana Monográfica de Educação da Fundação Santillana, em 
Madri, em novembro de 2007, cujo tema principal foi “As Tecnologias da Informação e a Comunicação em 
Educação: Desafios e possibilidades”. 
 
O MEC, a ABC e a Agência Espanhola de Cooperação - AECI vêm discutindo a possibilidade de expandir o 
modelo espanhol de “oficinas-escola” no âmbito do Programa de Cooperação Técnica bilateral. 
 
Na área de pós-graduação, cabe mencionar, como marco da cooperação bilateral, o programa 
CAPES/MECD-DGU, que tem por objetivo apoiar projetos conjuntos de pesquisa e cooperação científica 
das Instituições de Ensino Superior do Brasil e da Espanha que promovam a formação em nível de pós-
graduação (doutorado sanduíche e pós-doutorado) e o aperfeiçoamento de docentes e pesquisadores. Nesse 
contexto, a CAPES participou de reunião de seleção do programa DGU em novembro de 2007, em Madri.  
 
Ademais, foi renovado, em dezembro de 2006, o convênio CAPES/Universidade de Salamanca com vistas à 
ampliação do número de bolsas e do prazo de permanência de bolsistas brasileiros, bem como à possível 
inclusão de uma cátedra brasileira naquela Universidade. 
 

França 
 
A França é exemplo eloqüente do alto nível de relacionamento intelectual bilateral amparado por densa e 
efetiva institucionalidade.  
 
Programas 
 
Cabe sublinhar os seguintes programas que continuaram a se desenvolver no período 2005-2007: 
 
• CAPES-COFECUB de cooperação interuniversitária, que apóia a formação de recursos humanos de alto 

nível vinculada a projetos conjuntos de cooperação científica em diversas áreas do conhecimento; 
• BRAFITEC, programa bilateral por meio de parcerias universitárias nas especialidades de engenharias 

florestal e aeronáutica, favorecendo o intercâmbio de estudantes de graduação; e  
• CAPES/BRAFAGRI programa de parceria universitária entre a CAPES e a Direção Geral de Ensino e 

Pesquisa – DGER, do Ministério da Agricultura e Pesca - MAP, com o apoio do Ministério das Relações 
Exteriores da França, que visa à promoção do intercâmbio de estudantes em nível de graduação nas áreas 
de ciências agronômicas, agro-alimentares e veterinária, concedendo bolsas de estudos e apoio financeiro 
para a operacionalização de projetos. 

 
Criado em 1978 para estimular a formação e o aperfeiçoamento de doutorandos e professores, o programa 
CAPES-COFECUB já atendeu mais de 500 projetos. Em 2007, 123 estão em execução. Durante reunião da 
comissão mista entre as duas entidades, realizada na França, em novembro de 2007, foram analisadas 100 
propostas de projetos conjuntos de pesquisa entre instituições de ensino superior e de pesquisa dos dois 
países; 31 projetos foram selecionados para o Programa de Intercâmbio Científico Brasil–França; além 
destes, mais três projetos foram escolhidos em caráter condicional, pelo prazo de um ano. Também foram 
avaliados pedidos de renovação e prorrogados 16 projetos para o biênio 2008-2009.  
 
A Comissão Geral franco-brasileira, estabelecida pelo Acordo-Quadro de Cooperação de 1996, continuou 
seu trabalho de promoção do diálogo político e de coordenação dos diferentes aspectos das relações 
bilaterais, com base no programa de trabalho comum executado por Grupos de Trabalho setoriais. 
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Cooperação descentralizada 
 
Foi realizado, em Belo Horizonte, em novembro de 2007, o 2º Encontro da Cooperação Internacional 
Descentralizada e Federativa Brasil-França. A iniciativa de “cooperação descentralizada” teve início em 
maio de 2005, em Marselha, no contexto das celebrações do Ano do Brasil na França, quando as 
administrações “infranacionais” (de nível estadual, departamental e municipal) dos dois países iniciaram 
movimento de aproximação inédito, tendo como base ações e acordos de cooperação já existentes entre suas 
cidades, estados e regiões. No Brasil, a mobilização foi conduzida pela Subchefia de Assuntos Federativos 
da Secretária de Relações Institucionais da Presidência da República e pelo Comitê de Articulação 
Federativa (CAF), que reuniu as três associações brasileiras de municípios - a Frente Nacional de Municípios 
(FNP), a Confederação Nacional de Municípios (CNM) e a Associação Brasileira de Municípios (ABM).  
 
Visitas  
 
O Ministro Fernando Haddad realizou visita de trabalho à França em outubro de 2005, em paralelo à 
Conferência Geral da UNESCO. Na ocasião, foi assinada em Paris, pelos Ministros Haddad e seu homólogo, 
Gilles de Robien, a Convenção de Criação do Colégio Doutoral Franco-Brasileiro, que visa a promover e 
coordenar o intercâmbio de doutorandos entre o Brasil e a França por intermédio de consórcio composto 
pelas universidades-membros, permitindo o reconhecimento oficial dos títulos conferidos em ambos os 
países. O Edital lançado pela CAPES permitirá a concessão de 30 bolsas anuais, possibilitando a 
permanência do estudante brasileiro na instituição francesa no prazo mínimo de seis meses e máximo de 12 
meses. 
 
Ainda em outubro de 2005, foi realizado, em Paris, o Seminário de Educação e Cooperação Acadêmica, 
aberto por uma conferência sobre “Estado e Educação”, feita pelo Ministro Fernando Haddad. O Seminário 
teve por objetivo expor e debater questões políticas e sociais relacionadas ao papel do Estado em programas 
de educação e formação de cidadãos e as relações Brasil França no campo educacional. 
 
No contexto da visita do Presidente Jacques Chirac ao Brasil, em maio de 2006, o Ministro da Educação da 
França, Gilles de Robien, manteve reunião de trabalho com o Ministro Fernando Haddad, ocasião em que foi 
discutida, entre outros assuntos, a proposta de cooperação triangular (Norte-Sul-Sul) que seria apresentada 
pelo Ministro Haddad (com apoio pessoal do Ministro de Robien) na reunião de Ministros da Educação do 
G-8, em Moscou. Foram assinados, na presença dos Presidentes Lula e Chirac, os seguintes instrumentos: 
 
• Protocolo de Cooperação para a Promoção Recíproca dos Idiomas no Ensino. O Ministério da Educação 

a Embaixada da França no Brasil estabeleceram parceria na criação de um sítio internet, hospedado no 
portal do MEC, que disponibiliza ferramentas como método audiovisual de aprendizagem do francês 
«Reflets-Brésil», o programa de aprendizagem «Br@nché!» e o site «Le monde francophone d’un clic»; 
e 

• Protocolo de Cooperação Referente à Criação de um Fórum Franco-Brasileiro de Ensino de Ensino 
Superior e Pesquisa. O Fórum é uma instância de diálogo com os objetivos de: articular parcerias e 
programas de cooperação existentes no campo do ensino superior e da pesquisa, dando-lhes maior 
visibilidade; analisar sua complementaridade; avaliar regularmente suas prioridades e objetivos; 
incentivar a mobilidade de estudantes, professores e pesquisadores; desenvolver os canais de difusão da 
informação; aproximar diferentes atores econômicos e sociais; desenvolver parcerias inovadoras; e 
propor novas ações de cooperação multilateral. 

 
Holanda 

 
A principal ação com a Holanda é o programa CAPES-Wageningen, fundamentado no acordo firmado entre 
a CAPES e a Universidade Wageningen. A iniciativa oferece apoio à formação de recursos humanos de alto 
nível com foco nas áreas de Ciências Agrícolas, Botânica, Zoologia, Ciências de Alimentos, Ciências 
Ambientais, Biotecnologia e Ciências Econômicas e Sociais, com vistas a apoiar projetos conjuntos de 
pesquisa, promover o intercâmbio de docentes e pesquisadores e oferecer bolsas de estudo em nível de 
doutorado pleno. 
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Em outubro de 2005, Ministro Fernando Haddad recebeu em audiência a Ministra da Educação, Ciência e 
Cultura do Reino dos Países Baixos, Van Der Hoeven, com quem tratou de temas como: intercâmbio de 
pesquisadores entre universidades e centros de pesquisa; conhecimento recíproco dos seus respectivos 
sistemas universitários; facilitação do processo de validação de diplomas universitários; criação de cátedras, 
centros de estudos e leitorados; estímulo ao ensino dos idiomas Português e Neerlandês; e intercâmbio na 
área de educação tecnológica. Na ocasião, foi anunciada a instalação, possivelmente em São Paulo, em 2008, 
do escritório do NUFFIC, que servirá como interlocutor entre as Instituições de Ensino Superior brasileiras e 
holandesas com vistas a expandir a cooperação educacional em nível de pós-graduação. 
 

Itália 
 
O Presidente da CAPES, Dr. Jorge Guimarães, assinou em Turim, em maio de 2006, acordo de cooperação 
entre o Instituto Politécnico de Turim e a CAPES com o objetivo de fomentar a mobilidade de estudantes nas 
modalidades de estágios doutoral e pós-doutoral nas áreas de arquitetura e engenharias. 
 

Polônia 
 
Iniciaram-se, em 2007, às negociações para a eventual assinatura de um Acordo de Cooperação Educacional, 
com os objetivos de fortalecer a cooperação educacional e interuniversitária, formar e aperfeiçoar docentes e 
pesquisadores e incentivar o intercâmbio de informação de experiências. 

 
Portugal 

 
A cooperação no âmbito educacional com Portugal está pautada basicamente pelas decisões da Subcomissão 
sobre Reconhecimento de Graus e Títulos Acadêmicos e para Questões Relativas ao Acesso a Profissões e ao 
seu Exercício e da Subcomissão para as áreas de Educação, Cultura, Comunicação Social, Ciência e 
Tecnologia, Juventude e Desporto. 
 
A última reunião da Subcomissão sobre Reconhecimento de Graus e Títulos Acadêmicos foi realizada em 
Lisboa, em abril de 2006. Como desdobramento, e devido aos constantes problemas relacionados ao 
reconhecimento de diplomas, sobretudo de estudantes brasileiros na área de Medicina, foi criada no âmbito 
do MEC comissão composta por especialistas da SESU e representantes da Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), da Associação Brasileira dos Reitores 
Estaduais e Municipais (ABRUEM), do Conselho Nacional de Educação (CNE), da CAPES, da Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e do INEP. A comissão tem feito levantamento, 
junto às universidades federais e estaduais, das normas e procedimentos adotados para o reconhecimento de 
diplomas, cuja análise permitirá apresentar proposta que dê início a um experimento piloto com um conjunto 
de universidades, numa tentativa de simplificar e agilizar os processos de reconhecimento de diplomas. 
Enquanto isso, as Associações de reitores (ANDIFES e ABRUEM) fazem sensibilização junto às 
universidades. Deverá, ainda, ser desenhada matriz de referência para os processos de formação em nível da 
graduação, explicitando o conjunto de conhecimentos e habilidades para o profissional ser reconhecido no 
Brasil. Pretende-se com esses estudos alavancar e simplificar o processo de reconhecimento de diplomas no 
âmbito do Tratado de Cooperação Amizade e Consulta assinado em abril de 2001. A última reunião da 
comissão foi realizada em outubro de 2006; desde então, trabalhos encontram-se paralisados. É importante 
que a comissão volte a se reunir para dar continuidade ao tema e encontrar mecanismos que respondam às 
expectativas dos estudantes/profissionais brasileiros no exterior.  
 
Por seu turno, a Subcomissão para as áreas de Educação, Cultura, Comunicação Social, Ciência e 
Tecnologia, Juventude e Desporto aprovou Programa de Cooperação 2006-2009 em reunião realizada em 
Lisboa em novembro de 2005. Nesse contexto, a CAPES apresentou, em janeiro de 2006, proposta de 
Memorando de Entendimento entre aquela Coordenação e a Fundação da Ciência e Tecnologia do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal. Embora Portugal tenha comunicado concordar em 
grande parte com a proposta, a reestruturação dos organismos envolvidos pelo lado português não 
permitiram avanços nas negociações. O MEC considera de grande interesse as áreas de cooperação contidas 
no Programa 2006-2009. Todavia, parece não estar havendo, por parte de Portugal, iniciativas que indiquem 
interesse em implementar as ações nele contidas.   
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Em 2007 foi aberto o Edital para seleção de projetos conjuntos de pesquisa, com início em 2008, no âmbito 
do convênio celebrado (em 2002) entre CAPES e o Gabinete de Relações Internacionais da Ciência e do 
Ensino Superior (GRICES). A Reunião para análise das candidaturas ocorreu no Brasil em novembro de 
2007. 
 

Reino Unido 
 

O Ministro Fernando Haddad realizou visita a Londres em março de 2006. Na ocasião, foi assinado 
Memorando de Entendimento que prevê parcerias em áreas prioritárias como educação técnica e 
profissionalizante, formação de professores, inclusão e financiamento da educação, avaliação e indicadores 
educacionais, educação superior e pós-graduação, publicações científicas conjuntas, e tecnologias da 
informação e comunicação aplicadas à educação. 
 
Na área de educação a distância, realizou-se em Londres, em novembro de 2006, o Fórum e Simpósio 
Públicos Brasil / África do Sul / Índia / Reino Unido, com a participação de pesquisadores, acadêmicos e 
gestores políticos desses países. O segundo encontro do gênero terá lugar no Brasil (Brasília e Campo 
Grande) em abril de 2008. 
 
O Conselho Britânico promoveu, em 2005, o workshop Portal Global Ministerial Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TICs) na Educação – “Moving Young Minds” – Uma Perspectiva Global e o seminário 
Mundial para Ministros da Educação, que contaram com a participação do Secretário da SEED, Ronaldo 
Mota. Em janeiro de 2008, será realizada nova versão do evento em Londres, com a participação do atual 
SEED, Carlos Bielschowsky. 
 
No âmbito do Ano da Parceria Brasil-Reino Unido em Ciência, foi realizado, em setembro de 2007, 
workshop entre a CAPES e a British Academy, do qual participaram, entre outros, a Academia Brasileira de 
Ciências, a Universidade de Oxford, a UFRJ e o British Council. Na ocasião, as entidades fizeram 
exposições sobre o papel das respectivas instituições, em particular sobre formas de financiamento à 
pesquisa e cooperação internacional e discutiram possíveis formas de cooperação no campo das ciências 
sociais e humanas. Ao final do evento, foi assinado memorando de entendimento entre a Academia Brasileira 
de Ciências e a British Academy. 
 
O sistema universitário do Reino Unido conta com a presença de sete Leitores brasileiros, que prestam 
serviço relevante para a difusão da Língua Portuguesa na área acadêmica. Em algumas instituições, os 
Leitores aplicam o exame "CELPE-BRAS". Uma das iniciativas da Embaixada em Londres é o envio para 
escolas primárias e secundárias do conjunto didático "Brazil in the School". A iniciativa visa, 
primordialmente, à transmissão de dados e de informações confiáveis sobre o Brasil, evitando estereótipos, 
reducionismos ou distorções. Cerca de 5.000 pacotes didáticos voltados para escolas secundárias já foram 
distribuídos, o que cobre totalmente a rede escolar britânica naquele segmento. Foram ainda enviados 
folhetos explicativos sobre o "Brazil in the School" às escolas primárias. Desde a sua criação, em 1997, o 
"Brazil in the School" vem sendo altamente requisitado. 
 
O Centro de Estudos Brasileiros em Oxford, fundado em 1997, encerrou suas atividades em 2007. 
 
No âmbito da implementação do Memorando de Entendimento, cabe mencionar os seguintes projetos: 
 
• Liderança nas escolas: projeto regional que envolve 25 escolas-piloto em cinco Estados brasileiros na 

área de gestão escolar e fortalecimento da liderança; 
• Inclusão Social - gênero e diversidade nas escolas: projeto que envolve o MEC, a SPM e a Universidade 

de Leeds em andamento em cinco regiões (seis municípios) brasileiras, beneficiando aproximadamente 
30 mil professores. A perspectiva é de treinamento de 60 mil professores nos próximos dois anos; 

• Simpósio e Fórum em Educação, Igualdade e Justiça Social: parceria entre MEC/SEED, Conselho 
Britânico e Universidade de Londres, que prevê encontros entre Brasil, Índia, África do Sul e Reino 
Unido com foco no uso de tecnologias da educação como meio de inclusão social; 
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• Capacitação de professores de Língua Inglesa: por meio de tecnologias da informação, os programas de 
capacitação têm possibilitado aos professores de inglês acesso gratuito a materiais didáticos, bem como 
oportunidade de intercâmbio com educadores na Inglaterra; 

• Iniciativa Internacional de Desenvolvimento do Esporte: projeto piloto a ser desenvolvido nos Estados 
de Pernambuco e Alagoas em parceria com Ministério do Esporte, Conselho Britânico e UK Sports; e 

• Realização do encontro Desenvolvimento do Ensino da Língua Inglesa (LABCI): encontro realizado em 
julho de 2007, em São Paulo, para troca de experiências na área do ensino de Inglês em países como 
Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Cuba, México, Venezuela, China e Reino Unido. 

 
O Memorando de Entendimento ainda prevê um Plano de ação anual. Além do prosseguimento dos 
programas acima, como já mencionado, o plano para 2008 prevê a participação do MEC / SEED no 
Seminário Moving Young Minds (na mesma viagem, o Secretário de Educação a Distância também visitará a 
Open University) e a realização do Seminário e Fórum em Educação, Igualdade e Justiça Social entre Brasil, 
Índia, África do Sul e Reino Unido, a realizar-se em abril de 2008, em Mato Grosso. Vale, por fim, assinalar 
que já se iniciaram entendimentos para abrir a discussão sobre a cobrança dos tuition fees, que poderá ser 
levada a cabo no marco de um grupo de trabalho ad hoc, tal como permitido no quadro do MOU. 
 

Rússia 
 
No âmbito da IV Reunião da Comissão Brasileiro-Russa de Alto Nível de Cooperação, realizada em Brasília, 
em abril de 2006, com a presença do vice-ministro de Ciência e Educação russo, Andrei Svinarenko, foi 
debatida cooperação na área educacional. Verificou-se a falta de canais e mecanismos eficazes de 
intercâmbio entre o Brasil e aquele país, apesar do potencial de desenvolvimento na relação bilateral. A 
CAPES apresentou proposta de cooperação que inclui o intercâmbio de docentes, pesquisadores e estudantes 
nas áreas de engenharia florestal, transportes, biotecnologia, petróleo e gás, tecnologia, matemática, 
geografia, nanotecnologia, astronomia e astrofísica, oceanografia, ciências da pesca, tecnologias da 
informação, ciências sociais e engenharia aeroespacial. O vice-ministro russo concordou com a criação de 
uma “Cátedra Rio Branco”. 
 
O Governo do Estado do Paraná manifestou interesse em estreitar os laços culturais com aquele país, 
visando, sobretudo, ao intercâmbio de professores e alunos e desenvolvimento de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. Delegação da UFPR visitou a Embaixada Brasileira em Moscou em fevereiro de 2006. 
  

Suíça 
 
Desde o ano de 2005, os Ministérios da Educação (AI/GM e INEP) e das Relações Exteriores (Consulado 
Geral em Zurique), em parceria com a Secretaria de Educação do Paraná (SEED/PR), desenvolvem 
programa piloto de assistência educacional à comunidade brasileira residente no Europa por meio da oferta 
de provas de conclusão dos estudos de nível fundamental e médio, na modalidade EJA (ENCCEJA). A 
realização dos exames visa a atender aos jovens brasileiros residentes no continente europeu, em especial na 
Suíça, que tem uma população de 40 mil brasileiros e que apresentou a demanda de implementação de 
projeto piloto na cidade de Zurique. Os deslocamentos na Europa são muito mais fáceis e rápidos e a Suíça 
tem localização privilegiada, o que permite a vinda de jovens e adultos de diversos países do Velho 
Continente. 
 
Na aplicação dos exames de 2007, foi marcante o aumento do número de inscritos e a variedade de países de 
procedência dos candidatos. O ensino fundamental teve 45 inscritos e o ensino médio 151, oriundos de 
Dinamarca, Itália, Portugal, Bélgica, Inglaterra, França, Alemanha e Suíça. Decidiu-se pela manutenção da 
realização das edições futuras em Zurique e pelo aumento do número de postos no exterior encarregados da 
divulgação do evento, se possível, em toda a Europa. O INEP estuda a possibilidade de realizar os exames 
on-line no futuro.  
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África 
 
 

África do Sul 
 
Realizou-se, em setembro de 2006, missão do MEC / CAPES a Pretória e Johannesburgo com o objetivo de 
restabelecer o processo de negociação da cooperação bilateral com aquele país. Foi definido que a 
cooperação será iniciada na área da educação superior com ênfase no apoio à pós-graduação, sendo 
estendido posteriormente às áreas de educação a distância e educação para a diversidade. A similaridade das 
estruturas educacionais na área de educação superior auxiliou na definição dessa prioridade: as universidades 
são autônomas e sistema educacional, descentralizado. 
 
Encontra-se em negociação proposta de Memorando de Entendimento Brasil-África do Sul de cooperação no 
campo da educação, com vistas a refletir essas prioridades, que poderá ser assinado no primeiro semestre de 
2008. O texto se encontra hoje na consultoria jurídica do MRE. 
 
Missão MEC / CAPES visitou, em 2006, importantes universidades sul-africanas – UNISA, Universidade de 
Pretória e Universidade de Johannesburgo – com o objetivo de divulgar o início da cooperação, recolher 
subsídios sobre áreas de interesse e fomentar o intercâmbio inter-universitário, já que o futuro Programa de 
Trabalho bilateral permitirá o financiamento dessas ações por parte da CAPES. A Universidade de 
Johannesburgo demonstrou grande interesse em cooperar em ciências da saúde e engenharias, além de 
relações internacionais.  
 
A África do Sul tem interesse de cooperação bilateral nas áreas de avaliação educacional (INEP), formação 
de professores (PROFORMAÇÃO) e padrões para construção de escolas (FUNDESCOLA). Quatro técnicos 
sul-africanos realizaram estágio no INEP em outubro de 2005 nas áreas de estatísticas, avaliação e formação 
de recursos humanos.  
 
O Ministro Haddad se reuniu duas vezes com a Ministra da Educação, Naledi Pandor, à margem das 
Conferências Gerais da UNESCO (2005 e 2007), em Paris, com quem dialogou sobre a cooperação bilateral 
e trilateral (no âmbito do IBAS – Índia, Brasil e África do Sul). A Ministra Pandor sublinhou o interesse dos 
Presidentes Thabo Mbeki e Lula da Silva no aprofundamento da cooperação no marco do IBAS, cuja reunião 
de cúpula se realizava no mesmo momento do evento em Paris. No plano bilateral, o Ministro Haddad 
recordou que o Brasil apresentou proposta de trabalho, incluindo o texto de memorando de entendimento, e 
que aguardamos a resposta do lado sul-africano.  
 

Angola 
 
Educação Básica e Ensino Especial 
 
Técnicos do MEC e da ABC/MRE estiveram em Angola em dezembro de 2005 em missão técnica com 
vistas a atender as demandas de cooperação feitas pelo Ministério da Educação daquele país feitas na VI 
Reunião da Comissão Mista Brasil-Angola (abril de 2005). Como desdobramento da missão, o MEC, por 
intermédio da SEB e da SEESP, apresentou as seguintes propostas de projeto:  
• capacitação para elaboração de proposta curricular; 
• capacitação de técnicos do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação (INIDE) 

para atender às necessidades e demandas de formação continuada de professores da educação básica;  
• Pró-letramento: mobilização pela qualidade da educação; e 
• Educação Inclusiva (Ensino Especial). 
 
Em abril de 2007, técnicos do INIDE, do Ministério da Educação de Angola, visitaram o Brasil com o 
propósito de restabelecer o processo de negociação das propostas de projetos acordados. Das propostas 
inicialmente apresentadas, dois projetos foram aceitos e assinados em novembro de 2007, com 
implementação prevista para o primeiro trimestre de 2008: 
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• “Capacitação para Elaboração de Proposta Curricular”, elaborado pela SEB, e consiste na capacitação de 
30 técnicos educacionais indicados pelo Ministério da Educação de Angola, responsáveis por áreas 
prioritárias da estrutura educacional; o objetivo é a apropriação dos conhecimentos necessários para a 
análise, aprofundamento e elaboração da proposta curricular do país. 

• “Escola de Todos”, elaborado pela SEESP, com o objetivo fortalecer o processo de inclusão dos alunos 
com necessidades educacionais especiais no sistema de ensino angolano. 

 
Alimentação Escolar 
 
No âmbito do Memorando de Entendimento firmado em outubro de 2005 pelo Ministro Fernando Haddad e 
pelo Diretor-Geral Adjunto da FAO, Henri Cardalade, com vistas à elaboração e execução de projetos em 
países que solicitassem assistência com base na experiência do Programa Nacional de Alimentação Escolar, 
foi assinada Declaração de Intenções entre os Governos de Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique e a 
FAO. De acordo com esse instrumento, seriam identificadas experiências de Municípios e Estados brasileiros 
que mais se aproximassem da realidade local e verificada a viabilidade de sua adaptação e implantação no 
exterior. Vale assinalar que o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (PAM), se está retirando dos 
países africanos mencionados. 
 
Em maio de 2007, foi realizada missão conjunta a Angola do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), do FNDE/MEC e do PAM. A visita constitui desdobramento do encontro realizado em setembro de 
2006, entre a Vice-Ministra, a Coordenadora-Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar do 
FNDE, Albaneide Peixinho, e do Oficial de Programa, Sr. José Antônio Castillo, no marco do acordo 
assinado entre o Brasil e a FAO. Em novembro de 2007, foi entregue à Vice-Ministra da Educação para 
Ação Social Alexandra de Victoria Simeão, responsável pelo programa de alimentação escolar em Angola, o 
Relatório de Diagnose do Programa de Merenda Escolar de Angola preparado pelas especialistas do FNDE 
que participaram da missão. Dentre as ações inicialmente programadas encontram-se: 
• construção do marco legal; 
• realização de workshops para elaborar o desenho e a implementação do programa; e 
• realização de seminário de divulgação nacional do programa. 
 
A Vice-Ministra informou ao MEC/FNDE que deseja dar início ao programa e espera contar com a presença 
de consultor brasileiro em Angola para fazer o acompanhamento das ações. A complexidade da 
operacionalização, implementação e sustentabilidade de um Programa dessa natureza em Angola demandará 
do governo daquele país, em especial, de seu Ministério da Educação, investimentos massivos.  
 
Outras iniciativas em curso 
 
Está em fase de implantação a primeira turma de mestrado em Saúde Pública, que resulta do projeto de apoio 
à estruturação da Escola Nacional de Saúde Pública de Angola – iniciativa realizada pela parceria entre 
CAPES e Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).  
 
Encontra-se em fase de negociação o Acordo Geral de Cooperação entre Brasil e Angola no Domínio da 
Educação e Formação (Ensino Não Superior). 

 
Burkina Faso 

 
Realizou-se, em novembro de 2007, missão de cooperação educacional integrada por representantes do MEC 
e da UFRJ, com o objetivo verificar mecanismos que possibilitem o apoio à Universidade de Ouagadougou 
na estruturação de uma escola de engenharia. A delegação discutiu com a Reitoria daquela Universidade 
possibilidades de intercâmbio, fez levantamento da infra-estrutura da Universidade (laboratórios, 
equipamentos, bibliotecas, instalações físicas, etc.) e da qualificação do corpo docente. Ademais, verificou 
possibilidades de elaboração de projetos conjuntos e manteve encontros com o Ministro da Educação do 
Ensino Secundário, Superior e de Pesquisa Científica. 
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Cabo Verde 
 
Cabo Verde é o país, entre os PALOPs, melhor capacitado para receber cooperação técnica. A cooperação 
bilateral foi desenvolvida principalmente nos âmbitos do PEC-G e do PEC-PG (o país é o maior beneficiário 
desses programas na África). A título de exemplo, cabe recordar que o Primeiro Ministro José Maria das 
Neves estudou na FGV / São Paulo como estudante-convênio.  
 
Foram abertas novas frentes para a cooperação bilateral, com o apoio, desde 2004, à Universidade de Cabo 
Verde (Uni-CV) e ao Desenvolvimento do Ensino Superior; trata-se da primeira universidade pública do 
país. Ademais, como resultado da reunião do Ministro Fernando Haddad com a Ministra Filomena Martins, o 
MEC realizou missão conjunta com a ABC em outubro de 2005 nas áreas de educação especial, educação 
superior, residência médica pós-graduação (portal de periódicos da CAPES) e educação profissional 
(hotelaria). Atualmente, estão em vigor ou em fase final de negociação cinco projetos de cooperação técnica, 
todos em parceria com a ABC. 

 
Apoio à Uni-CV 
 
A apoio à Universidade de Cabo Verde corresponde a compromisso assumido pelo ex-Ministro Tarso Genro, 
a pedido do Senhor Presidente da República, durante visita a Cabo Verde, ocorrida em julho de 2004. O 
programa se desenvolve sobre três eixos: 
• apoio da CAPES por meio da concessão de bolsas de pós-graduação para a formação do corpo docente 

local, da realização de mestrados profissionalizantes em parceria com a UFRGS, disponibilização do 
Portal de Periódicos e possibilidade de realização de projetos conjuntos de pesquisa; 

• apoio da SESU por meio de projeto de cooperação técnica firmado por intermédio da ABC/MRE, que 
inclui os seguintes objetivos: fortalecimento institucional do Ministério da Educação local para o 
desempenho das funções de regulação, avaliação e supervisão das instituições de ensino superior; apoio 
à definição e implantação do modelo institucional e de mecanismos de gestão; e 

• apoio à implantação de cursos de graduação nas áreas de prioritárias definidas pela Uni-CV. 
 
PEC-G e PEC-PG 
 
Missão composta por representantes do MEC/SESU, CAPES e MRE visitou a Cidade da Praia em maio de 
2007 para fazer um balanço da cooperação no âmbito dos Programas PEC-G e PEC-PG.  
 
No âmbito do PEC-G, foram acordadas as seguintes ações, entre outras: 
• ampliar a divulgação das normas do Programa;  
• criar condições para um maior aproveitamento das vagas disponibilizadas; 
• aperfeiçoar mecanismos de seguimento das candidaturas, de forma a evitar desistências; e 
• para facilitar os trabalhos do Comitê de seleção, Cabo Verde entregará a lista das áreas curriculares e das 

disciplinas constantes dos Planos de Estudo dos 2º e 3º ciclos. 
 
No âmbito do PEC-PG, foi acordado ampliar a divulgação do Programa. Na área mais ampla de pós-
graduação, decidiu-se desenvolver projetos conjuntos de pesquisa e estudar possibilidades de programas de 
especialização médica. Cabo Verde foi o primeiro país a receber gratuitamente acesso ao Portal de 
Periódicos da CAPES, acesso inaugurado em outubro de 2005. 
 
Missão do SESU 
 
Realizou-se, na cidade da Praia, em outubro, missão conjunta MEC - ABC / MRE chefiada pelo Secretário 
de Educação Superior, Dr. Ronaldo Mota. Integraram a delegação o coordenador da Universidade Aberta do 
Brasil (USB), representantes das Universidades Federais de São Carlos (UFSCAR) e do Ceará (UFC). Em 
resposta ao solicitado pela Ministra Filomena Martins ao Ministro Fernando Haddad, a missão teve por 
objetivo apoiar o Ministério da Educação daquele país no planejamento do ensino superior, bem como 
apresentar a experiência brasileira em programas de educação à distância, sobretudo a metodologia da UAB, 
coordenada pela UFC. Depois de fixadas as diretrizes básicas, o Brasil deverá realizar mais uma missão de 
longo prazo para a elaboração da proposta de "Planejamento Estratégico de Ensino Superior", a ser 
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submetido à análise das autoridades cabo-verdianas. Em novembro de 2007, foram apresentados por Cabo 
Verde os Termos de Referência da consultoria. 
 
O grupo de trabalho sobre Universidade Aberta discutiu a possibilidade de assistência técnica da UFC no 
dimensionamento e montagem de núcleo de educação distância (EAD) em Cabo Verde. Dada a configuração 
do país, um arquipélago de 10 ilhas habitadas, com flagrante desequilíbrio de desenvolvimento entre elas, a 
educação a distância pode ser uma opção eficiente. O lado cabo-verdiano identificará as necessidades reais 
do país com relação ao tema e deverá propor nova data para a vinda de nova missão brasileira.  
 
O SESU manteve reunião de trabalho com o Reitor da Uni-CV, Antônio Correia e Silva. A Uni-CV fez 
apresentação sobre organização e metas da universidade pública, ressaltando os pontos em que havia sido 
fundamental a cooperação das instituições brasileiras, nomeadamente UnB, UFC e UFRGS. O Reitor 
comentou a carência de docentes e a aspiração de poder contar com o apoio da CAPES para financiar a vinda 
de professores brasileiros para ministrarem cursos na Uni-CV. Ronaldo Mota assinalou que para atender a 
essa solicitação poderiam ser publicados editais de recrutamento de professores. A CAPES poderia arcar 
com os custos de passagens e pro labore; a contrapartida de Cabo Verde seria suprir moradia condizente e 
uso de internet para os profissionais selecionados. 
 
Conversão de dívida externa por educação 
 
Durante a visita ao Brasil, em 2005, a Ministra Filomena Martins demonstrou interesse em converter a dívida 
externa de Cabo Verde por investimentos em Educação. Cabo Verde possui uma dívida pública com o Brasil 
de 2,69 milhões de dólares; seu Ministério das Finanças solicitou ao Ministério da Fazenda brasileiro 
negociar o perdão ou conversão da dívida. Apesar de existirem mecanismos factíveis para a conversão, o 
Tesouro Nacional não autorizou debater o tema, restringindo-se a apresentar proposta de alongamento dos 
prazos de pagamento da dívida. O governo cabo-verdiano não deu seguimento à negociação. 

 
Situação atual dos projetos 
 
• Escola de Todos – Fase II. O objetivo é a formação de 180 professores multiplicadores: 60 no Sistema 

Braille, 60 em Orientação e Mobilidade e 60 para o ensino de Língua Portuguesa para Surdos. O Projeto 
está pronto para assinatura, faltando apenas a assinatura do Ajuste Complementar, que depende de 
autorização da ABC. 

• Apoio ao Programa Nacional de Cantinas Escolares - Fase I - Fortalecimento do ICASE. O Planejamento 
Estratégico e o Plano Diretor devem estruturar programa de alimentação escolar, com técnicos 
capacitados nas áreas de segurança alimentar, nutricional e controle social. A assistência técnica 
brasileira envolve a construção do modelo do programa e a capacitação de nutricionistas, gestores, atores 
de controle social e merendeiras. Além disso, está prevista a cooperação na implantação de um programa 
de hortas escolares nos moldes do que é desenvolvido no Brasil, em parceria com a FAO. O Projeto está 
pronto para assinatura , faltando apenas a assinatura do Ajuste Complementar, que depende de 
autorização da ABC. 

• Apoio à UNI-CV. O Projeto se encontra em fase inicial de execução, já tendo sido realizada missão para 
prestar consultoria na formulação do plano de desenvolvimento institucional. O ritmo do projeto poderia 
ser acelerado, mas a Uni-CV tem solicitado constantes adiamentos das atividades. 

• Educação Profissional em Turismo e Hospitalidade. O projeto prevê a capacitação de 150 formadores em 
uma primeira fase. Cursos nas áreas de caráter gerencial serão realizados em uma segunda fase. O 
projeto foi assinado em julho de 2007, tendo sido realizadas as primeiras capacitações 
profissionalizantes.  

• Escola de Todos. O objetivo do projeto, já integralmente executado, foi apoiar o sistema de ensino na 
ampliação da oferta do atendimento educacional especializado para portadores de necessidades especiais, 
por meio da formação de 180 professores e apoio no aprimoramento de 22 Centros de Recursos 
Multifuncionais. Foram enviados 160 kits com material Braille para estudantes cegos.  
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Camerun 
 
No âmbito da visita presidencial a este país, em abril de 2005, foi assinado o Programa Executivo em Ensino 
Superior Brasil – Camerun. A CAPES é o órgão executor do acordo, que prevê a concessão de bolsas para 
professores camaroneses ministrarem aula em universidades brasileiras nas áreas de pós-graduação em 
literatura e história africana. O lado brasileiro também demonstrou interesse nas áreas de história, literatura 
africana e arqueologia. Em julho de 2007, chegaram ao Brasil os primeiros docentes camaroneses: um na 
área de literatura africana, que dará cursos na UnB, e outro, na área de antropologia, na UFGO. 

 
Congo (Brazzaville) 

 
A II Reunião da Comissão Mista Brasil-República do Congo realizou-se em Brasília em março de 2007, co-
presidida pelo Ministro Celso Amorim e pelo Ministro do Ensino Superior do Congo, Henri Ossebi. Na 
ocasião, o Ministro congolês foi recebido em audiência pelo Ministro Fernando Haddad, que destacou o 
desejo de contribuir para a cooperação bilateral, notadamente no que diz respeito ao ensino superior, à 
formação profissional, ao intercâmbio acadêmico e à formação de professores. Em particular, sublinhou a 
possibilidade de criação de cátedra de língua portuguesa na Universidade de Brazzaville. 
 
O Ministro do Ensino Superior do Congo destacou seu interesse em relação à ampliação do intercâmbio 
universitário e fez referência à dificuldade de obtenção de bolsas de estudo para estudantes africanos no 
Brasil. Representantes do MEC recordaram a existência do programa de bolsas "Milton Santos" 
("Promisaes"), e a possibilidade de propor a países desenvolvidos a criação de um mecanismo triangular 
através do qual o Brasil ofereceria vagas, mediante certo número de bolsas doadas por países do Norte em 
proveito de estudantes africanos.  
 

Egito 
 
São amplas, mas ainda pouco exploradas, as possibilidades de cooperação entre os dois países na área 
educacional. A relação tem-se dado no âmbito das atividades do Grupo de países E-9 do Programa Educação 
para Todos da UNESCO. O Egito tem interesse nas seguintes áreas: educação infantil, educação das meninas 
e tecnologias da informação. 

 
Guiné-Bissau 

 
Foi realizada, em outubro de 2005, missão de cooperação técnica conjunta MEC/ABC-MRE com o objetivo 
de verificar a possibilidade de apoiar Guiné-Bissau com ações de cooperação nas áreas de Educação de 
Jovens e Adultos, TV Escola e Programa de Formação de Professores - Proformação. 
 
O então Ministro da Educação, Tcherno Djalo, manteve encontro com o Ministro Fernando Haddad, ocasião 
em que solicitou a realização de nova missão de cooperação àquele país para verificar a possibilidade de 
apoio nas seguintes áreas: reforço do ensino da língua portuguesa; formação de professores em todos os 
níveis de ensino; reforma curricular; formação técnico-profissional; e apoio à consolidação da Universidade 
Amílcar Cabral através do incremento na mobilidade acadêmica docente. 

 
O MEC fez doação de material do Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), Literatura em Minha 
Casa, coleções para o público EJA e acervos para as escolas de formação de professores.  
 
Em fevereiro de 2007, foi realizada missão coordenada pela ABC, que contou com a participação de 
representantes da Assessoria Internacional, da SETEC e da SEED. A missão teve por objetivo atender à 
demanda de cooperação na área de processamento do caju, de reestruturação dos cursos de Educação 
Profissional em Administração e Contabilidade do Centro de Formação Administrativa, do Ministério da 
Educação Nacional e Ensino Superior da Guiné-Bissau, e apresentar e discutir a proposta de projeto de 
formação de professores para o ensino básico – Proformação.  
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Durante a missão, foi assinado entre a CAPES e o Ministério da Educação e Ensino Superior da Guiné-
Bissau o “Programa de Trabalho em Matéria de Educação Superior e Ciência no Âmbito do Acordo Básico 
de Cooperação Técnica e Científica”. O mencionado Programa tem por objetivo apoiar a formação de 
recursos humanos no âmbito da Universidade Amílcar Cabral para o período de 2007 a 2011, por meio da 
concessão de até 12 bolsas mensais a docentes e/ou pesquisadores brasileiros, para desenvolverem atividades 
em áreas prioritárias. Apesar de, pelo lado brasileiro, o Programa poderia ter sido imediatamente iniciado, 
ficou pendente a contrapartida da Guiné-Bissau relativa ao alojamento dos professores. De forma a sanar a 
questão, Guiné-Bissau está negociando um acordo com a União Econômica e Monetária Oeste-Africana e 
propôs ampliar o apoio dos professores a outras instituições de ensino além da Universidade Amílcar Cabral. 
A proposta obteve parecer favorável da CAPES e deverá ser assinada em breve. 
 
Foram assinados, em novembro de 2007, durante a visita do Presidente Nino Vieira ao Brasil, os seguintes 
projetos:  
• Proposta para a Reestruturação dos Cursos de Educação Profissional em Contabilidade e Administração 

do Centro de Formação Administrativa (CENFA). Elaborada pela Universidade Tecnológica do Paraná, 
tem por objetivo assessorar a Direção do CENFA e seus professores, no que se refere à reformulação dos 
projetos pedagógicos dos cursos de ensino médio, bacharelado e de licenciatura em contabilidade e 
administração, bem como proporcionar a capacitação pedagógica dos professores; e 

• Apoio ao Fortalecimento do Centro de Promoção do Caju na Guiné-Bissau. Seu objetivo é apoiar o 
fortalecimento do sistema de ensino técnico em agroindústria, processamento de alimentos e 
empreendedorismo. O projeto será coordenado pela SETEC e executado pelo CEFET Petrolina. 

 
Em setembro de 2007, o MEC participou de workshop em Bissau com o objetivo de discutir a construção do 
Plano Estratégico em HIV/AIDS para o setor da educação no país, no âmbito da cooperação Sul-Sul. Antes 
da missão, representante da Assessoria Internacional se reuniu em Dakar com funcionários da UNESCO para 
discutir a possibilidade de realização de programas em Guiné-Bissau, como Proformação, Curso para 
Elaboração de Proposta Curricular e Gestão Educacional. O representante da UNESCO no Brasil, Vincent 
Defourny, manifestou-se igualmente favorável no sentido de MEC e UNESCO trabalhem de forma 
articulada com a Guiné-Bissau; propôs, ademais, que o MEC e a UNESCO possam atuar juntos aos demais 
PALOPs.  
 

Moçambique 
 
O Presidente de Moçambique, Armando Guebuza, realizou visita oficial para participar das comemorações 
do sete de setembro de 2007. Na ocasião, foram assinados os seguintes atos de cooperação técnica: 
• Protocolo de Cooperação para o Incentivo à Formação Científica DE Estudantes Moçambicanos: institui 

programa de bolsas de iniciação científica a ser coordenado pela CAPES, pelo qual até cem estudantes 
receberão bolsas durante as férias de verão para serem treinados em investigação científica em 
laboratórios de universidades públicas brasileiras. 

• Protocolo de Intenções na Área da Educação A Distância: prevê a realização de visitas de estudos de 
técnicos moçambicanos ao Brasil com vistas a apresentar os principais programas brasileiros na área e 
negociar a proposta de projeto “Capacitação de gestores da Educação Aberta e a Distância e instalação 
do Sistema Informático no IEDA e nos NUFORPE’s”; 

 
O primeiro Protocolo, que já contava com a abertura de 71 vagas para os estudantes de graduação 
moçambicanos, que viriam ao Brasil em janeiro de 2008, não pôde ser concretizado por força da não-
realização do processo seletivo em Moçambique, devendo ser lançado no próximo exercício. O segundo 
Protocolo teve início com a vinda de uma missão de estudos de técnicos moçambicanos realizada em 
setembro de 2005. Os técnicos do IEDA/MEC foram apresentados às principais políticas da SEED. Foi 
acertado o envio de missão brasileira a Maputo em março/abril de 2008. 
 
Além das ações desenvolvidas no âmbito da CPLP, o relacionamento do MEC com Moçambique possui dois 
eixos prioritários: o intercâmbio de estudantes de graduação e de pós-graduação e o desenvolvimento de 
projetos de cooperação técnica.  
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Em julho de 2007, foi realizada, em Maputo, a IV Sessão da Comissão Mista Brasil-Moçambique. Na área 
da cooperação educacional, cabe destacar: 
• Projetos em andamento. As Partes concordaram em dar continuidade ao Projeto de Alfabetização e 

Educação de Adultos em Moçambique, com nova fase que contaria com a participação exclusiva dos 
Ministérios da Educação de ambos os países. Missão a ser realizada em 2008 permitirá a negociação da 
próxima etapa da cooperação. 

• Projetos em negociação avançada. As Partes concordaram em retomar o projeto de Educação Especial, 
nos moldes do que já foi implementado em Cabo Verde, que trata, essencialmente, de capacitação de 
professores, sem necessidade de alterações físicas nas escolas. Missão a ser realizada em 2008 permitirá 
a negociação dos projetos de cooperação. Na área da educação profissional e tecnológica, Moçambique 
reiterou o interesse em projeto para fortalecer o ensino técnico agrário e apresentou contraproposta. A 
negociação da cooperação foi avançada com o envio de técnicos moçambicanos de diversos órgãos 
governamentais em agosto de 2007. Essa missão permitiu a identificação de apoio, não só no âmbito do 
setor agrário, mas igualmente na reestruturação do setor de trabalho e emprego no país. Missão a ser 
realizada em 2008 permitirá a negociação dos projetos de cooperação. 

• Projetos em Negociação. No campo da alimentação escolar, as Partes concordaram em dar 
prosseguimento ao projeto de cooperação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para a 
melhoria do programa de alimentação escolar moçambicano. Moçambique encaminhou proposta à Parte 
brasileira. Missão a ser realizada em 2008 permitirá a negociação dos projetos de cooperação. 

 
Nigéria 

 
Em maio de 2006, o Ministro Fernando Haddad concedeu audiência ao Embaixador da Nigéria no Brasil, 
Kayode Garrick. No encontro, o Embaixador mostrou-se satisfeito com o intercâmbio promovido pelo PEC-
G e manifestou interesse das autoridades educacionais daquele país de participar do processo de seleção dos 
alunos nigerianos. Ao mencionar a dificuldade de adaptação de alunos e o índice de reprovação, propôs ao 
Ministro Haddad que a formação em língua portuguesa oferecida no Brasil passasse a ser ofertada na 
Nigéria. Sugeriu, ademais, que os três meses referentes às férias do ano letivo, que têm início no mês de 
novembro, pudessem ser ocupados por meio de estágio profissionalizante ou de trabalho temporário. O 
Embaixador fez ainda menção à ativação da Comissão Conjunta de Educação prevista no Memorando de 
Entendimento assinado entre os Ministérios de Educação dos dois países em 2003.  
 

Quênia 
 
Realizou-se, em agosto de 2005, em Brasília, a I Reunião da Comissão Mista Brasil-Quênia. Na área de 
educação, os principais tópicos de discussão foram o programa de Leitorado e o programa PEC-G.  

 
São Tomé e Príncipe 

 
Os principais programas de cooperação são o Proformação, alimentação escolar, o PEC-G e o PEC-PG. 
 
Realizou-se, em São Tomé, missão conjunta MEC – MRE/ ABC para a elaboração de projetos, em fevereiro 
de 2007. Como resultado, dois Ajustes Complementares foram assinados em março de 2007: 
• Projeto Formação de Professores em Exercício. Apoio brasileiro à expansão da versão santomense do 

projeto Proformação, inclusive na elaboração de material didático e na capacitação para professores 
formadores e tutores; e 

• Projeto Implementação do Programa de Alimentação Escolar. Assessoramento ao governo de São Tomé 
na elaboração do plano local na área, com base no treinamento dos agentes envolvidos na execução e 
administração do programa, inclusive com o desenvolvimento de hortas escolares.  

 
Missão em 2008 deverá permitir a definição de projetos sobre a implantação do Pró-Infantil e da 
Universidade Aberta em São Tomé, conforme demanda apresentada ao Ministro Fernando Haddad. 
 
No campo do programa PEC-G, apesar de São Tomé e Príncipe ter-se comprometido em custear a 
manutenção financeira de seus estudantes, vários destes passam por dificuldades devido à inconstância com 
que recebem suas bolsas. Parte desses problemas está sendo solucionada por meio do Programa Milton 
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Santos. São Tomé tem interesse em ampliar o número de santomenses pós-graduados no Brasil (PEC-PG); 
entretanto, estes têm encontrado dificuldades para ser selecionados pelas universidades brasileiras. Em 2005, 
em caráter excepcional, a CAPES realizou um processo simplificado e interveio junto à Universidade 
Federal do Ceará para garantir cinco vagas para estudantes de São Tomé. Entretanto, não será possível a 
repetição desse procedimento, tendo em vista as características específicas da seleção em pós-graduação. Por 
outro lado, a CAPES se colocou à disposição para intermediar os contatos dos estudantes com as 
universidades, razão alegada para as dificuldades de inscrição de estudantes daquele país no PEC-PG.  
 

Tunísia 
 
O Ministro Fernando Haddad assinou, em janeiro de 2006, Acordo de Cooperação na área de Educação 
Superior, Pesquisa e Tecnologia entre os Governos do Brasil e da Tunísia. Assim que possível, será realizada 
missão àquele país para examinar e definir as ações concretas de cooperação.  

 
 

Ásia 
 
 

China 
 
Visitas ao Brasil 
 
O relacionamento acadêmico bilateral se intensificou desde 2005, com a multiplicação de missões chinesas 
ao MEC, representando o Ministério da Educação e diversas províncias e universidades daquele país, que 
têm interesse de conhecer aspectos do sistema e das políticas nacionais de educação e programas da SEB, do 
INEP, da SESU, da CAPES, além de visitar escolas públicas e privadas. Nesse contexto, vale mencionar as 
visitas da delegação chinesa da Academia de Ciências Sociais de Beijing (abril de 2005), do Ministro 
Assistente do Ministério da Educação da China, Zheng Shushan (maio de 2005), de delegação do Ministério 
da Educação da China (dezembro de 2005).  
 
Programa Executivo 
 
Os laços educacionais se fortaleceram com a assinatura de Programa Executivo de Cooperação Educacional 
2006-2008, em novembro de 2005, em Pequim, pelo então Secretário Ricardo Henriques (SECAD) e pelo 
Ministro da Educação, Zhou Ji. São os seguintes os principais itens do Programa:  
• intercâmbio de material informativo sobre legislação educacional, educação pré-escolar, continuada e 

superior; 
• reconhecimento de cursos e diplomas; 
• cooperação nas áreas de educação básica, educação especial, educação a distância, avaliação, estatísticas 

e indicadores na educação básica; 
• estímulo à cooperação universitária, em particular pelas visitas de reitores, especialistas e gestores; 
• participação em seminários, estímulo a convites e contratações recíprocas de professores e especialistas; 
• estabelecimento de Centros de Estudos Chineses nas Universidades Brasileiras (incluindo o Instituto 

Confúcio) e de Centros de Estudos Brasileiros nas Universidades chinesas; e 
• difusão do ensino da língua portuguesa na China e chinesa no Brasil, em especial pelo treinamento de 

professores. 
  
Missões do Brasil à China 
 
Realizou-se visita de delegação do MEC a Pequim, em março de 2006, no âmbito da COSBAN – Comissão 
Mista Brasil /China, esta chefiada o Vice-Presidente da República, José de Alencar. A delegação do MEC / 
CAPES participou de reunião no Ministério da Educação chinês. Após a apresentação de assuntos ligados a 
intercâmbio acadêmico, reconhecimento de títulos e diplomas e mobilidade acadêmica por representantes de 
ambos Ministérios, o MEC apresentou as seguintes propostas: apoio ao estabelecimento do Instituto 
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Confúcio em IES brasileiras; apoio à criação da Cátedra Rio Branco em IES chinesas e estímulo a convites 
de professores e estudiosos estrangeiros para atividades de estudo, ensino e cooperação (interesse particular 
foi manifestado na “Universidade do Petróleo”); maior conhecimento do programa chinês de formação de 
professores para a integração das mídias na educação; cooperação entre a Universidade do Ar chinesa e a 
Universidade Aberta do Brasil; e programa de mobilidade acadêmica entre docentes e discentes. A missão 
brasileira se reuniu com a Secretária-Geral do Consulado de Bolsas de Estudos da China, com quem tratou 
de assuntos pertinentes à educação chinesa, mobilidade acadêmica e intercâmbio acadêmico. O representante 
da SESU sinalizou a possibilidade de contratação de professores de língua chinesa por parte das IES 
brasileiras, desde que estes fossem bilíngües chinês-português (e não inglês). A SG prontificou-se a fazer 
pesquisa quanto à disponibilidade de tais profissionais. A delegação visitou ainda a Beijing International 
Studies University, que demonstrou interesse na mobilidade acadêmica entre docentes e discentes. 
 
Em 2007, representante da Assessoria Internacional participou, a convite do Governo chinês, de Colóquio 
Internacional sobre o Ensino do Português e Mandarim. O programa se desenvolvem em Pequim, Xangai e 
Macau. Como resultado dessa visita, foi possível se estabelecer contatos entre as diversas instituições de 
ensino superior chinesas e identificar possibilidades de cooperação: 
• interesse das IES chinesas em receber doações de acervo literário brasileiro e material didático para 

ensino de português e cultura do Brasil; 
• abertura de programas de ensino de português para estrangeiros em IES brasileiras; 
• necessidade de edição de material didático em mandarim por agência governamental ou agência para 

divulgação lingüístico-cultural brasileira; 
• estabelecimento de Centros de Estudos Brasileiros em IES chinesas; 
• estabelecimento de Leitorados ou Cátedras Rio Branco; 
• mais divulgação dos programas de ensino superior brasileiros e das IES brasileiras; 
• aumento do número de intercâmbios entre os dois países, aproveitando os tutores para ensinar português 

ou mandarim; 
• criação de Programas de Capacitação para Professores Estrangeiros em Língua Portuguesa; e 
• abertura de postos aplicadores do CELPE-BRAS. 

 
A SESU disponibilizou 10 vagas em cursos de português para estrangeiros em IES brasileiras para 
estudantes chineses, como contrapartida às bolsas oferecidas pelo Governo chinês a brasileiros. 
 
A China foi incluída em 2007 nos programas PEC-G e PEC-PG. Entendimentos estão sendo mantidos para 
instalar o primeiro posto aplicador do exame de proficiência em língua portuguesa do Brasil na Universidade 
de Comunicação da China e na Universidade de Macau.   
 
Realizou-se, ainda em 2007, visita da Vice-Ministra de Educação da China, a fim de inaugurar a Feira de 
Educação Superior daquele país, em São Paulo, e presidir o I Fórum Sino-brasileiro de Reitores, organizado 
pela CAPES em parceria com o CEAIE (China Education Association for International Exchange). 

 
Índia 

 
Missão de alto nível à Índia 
 
A missão acadêmica realizada em Nova Delhi pelo MEC-CAPES, em novembro de 2005, lançou as bases de 
um novo patamar no relacionamento educacional, em especial nos planos de ensino superior e pós-
graduação. Os encontros tiveram como objetivo preliminar superar do desconhecimento recíproco. A missão 
foi chefiada pelo Presidente da CAPES, Dr. Jorge Almeida Guimarães, e integrada pelo Chefe da Assessoria 
Internacional e por professores da UFRS, UFRS e UNIFESP. A delegação realizou visitas às seguintes 
instituições: All India Council for Technical Education, Indian Institute of Technology, Universidade de 
Nova Delhi, Indian Council for Social Sciences Research (ICSSR), National Institute for Information 
Technology, University Grants Commission, Jawarhalal Nehru University, Indira Gandhi Open University, e 
Ministério do Desenvolvimento de Recursos Humanos. 
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Comissão Mista Brasil-Índia e Programa Executivo 
 
O MEC participou da II Comissão Mista Brasil-Índia, realizada em Brasília em fevereiro de 2006. Na 
ocasião, o Presidente da CAPES assinou – com o Embaixador da Índia no Brasil, Hardeep Singh Puri – 
Programa de Intercâmbio Educacional, instrumento que deverá estimular o intercâmbio de missões 
acadêmicas, pesquisadores, professores e estudantes, além da organização conjunta de eventos e pesquisas 
científicas, da oferta de bolsas e publicações científicas.  
 
O Programa estabelece um grupo de trabalho conjunto para implementar as seguintes atividades: intercâmbio 
de materiais educacionais e de pesquisa e apoio ao ensino (níveis universitário e pré-universitário); 
cooperação técnica, missões de trabalho, estudos e visitas técnicas; mobilidade entre universidades, institutos 
de pesquisa, escolas técnicas e entidades vinculadas ao ensino médio e fundamental; e promoção conjunta de 
eventos científicos, técnicos e culturais. São as seguintes as áreas de interesse da Parte brasileira inscritas no 
Programa: Matemática, Engenharia de Sistemas, Informática e Ciências da Computação, Fármacos e 
Biotecnologia, Tecnologias Apropriadas e Desenvolvimento Sustentável, Educação, Antropologia Cultural e 
Ciências da Religião, Economia, História, Língua e Literatura. 
 
A primeira reunião do grupo de trabalho foi realizada em Nova Delhi, em maio de 2007, antecedendo a visita 
do Presidente Lula àquele país. A participação do Brasil foi coordenada pelo Dr. Renato Janine Ribeiro, de 
Diretor de Avaliação da CAPES, que elencou a área de pós-graduação como prioritária no relacionamento 
bilateral. O encontro definiu o cronograma de ações do primeiro ano de cooperação.  

 
O Programa Executivo prevê o desenvolvimento de projetos de pesquisa, por meio de parcerias e consórcios 
acordados entre universidades e institutos de pesquisa científica e tecnológica, contemplando a realização de 
missões de trabalho e a promoção da mobilidade de pesquisadores, programa de intercâmbio acadêmico, 
fomento a publicações científicas e cooperação interinstitucional visando ao estudo de procedimentos e 
acordos para a equivalência de graus, certificados e diplomas. 
 

Indonésia 
 
Proposta de Memorando de Entendimento está sendo negociada entre as Partes. 
 

Japão 
 
Comunidade brasileira 
 
Há cerca de 312 mil brasileiros residentes no Japão, sendo que 60 mil destes em idade escolar. Destas, cerca 
de 10 mil estão matriculadas em escolas para brasileiros; estima-se que 15 mil crianças e jovens ainda não 
freqüentam escolas. A Educação de crianças e jovens brasileiros no Japão está sendo objeto de trabalho entre 
os dois Governos desde 2005. O Japão é o único lugar do mundo onde há escolas brasileiras (95) – 
particulares, a metade delas devidamente credenciada no Brasil. Por buscarem, sobretudo, preparar 
crianças/jovens para seu regresso ao Brasil, o Governo brasileiro (MEC e CNE) decidiu homologar os 
estudos realizados naquelas escolas, o que significa o reconhecimento de que o que é ensinado em escola 
brasileira do Japão equivale ao que é ensinado numa escola no Brasil. A maior parte dos alunos está 
concentrada nos níveis pré-escolar (27%) e fundamental (65%), com apenas 7% dos alunos no nível médio. 
Tal diferença pode ser explicada pelo fato de que muitos jovens optam por ingressar no mercado de trabalho, 
o que é legalmente permitido no Japão a partir dos quinze anos, ou retornam ao Brasil, para aqui concluir 
seus estudos, tendo em vista a preparação para o exame vestibular. Outra explicação poderia ser o fato de 
que a maioria das escolas oferece apenas educação infantil e ensino fundamental, não tendo o jovem o acesso 
ao ensino médio próximo ao local de sua residência. 
 
Dados recentes apontam que 71 mil estrangeiros freqüentam escolas japonesas; destes, 20,4 % freqüentam 
escolas estrangeiras e 14,2 % têm como primeira língua o português (8.633). O sistema educacional japonês 
não obriga o estrangeiro a matricular seus filhos, mas acolhe os que decidem fazê-lo, gratuitamente. 
Algumas medidas de apoio a crianças estrangeiras nas escolas são destinação de professores para o 
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aprendizado do japonês como segunda língua e implementação de cursos para formação de instrutores de 
idioma e apoio na definição de currículos. 
 
Não há informação precisa sobre a localização das 8000 crianças brasileiras nas escolas japonesas, uma vez 
que o sistema de coleta de dados japonês não identifica a nacionalidade do estudante. Sabe-se apenas quais 
Províncias de maior concentração. Tampouco estão disponíveis informações precisas sobre as crianças e 
jovens que não estão no sistema escolar.  
 
Visita do Presidente Lula 
 
A agenda educacional foi um dos temas de destaque da visita do Presidente Lula ao Japão (maio de 2005), 
tendo sido objeto de interesse particular dos encontros com o Primeiro-Ministro Koizumi, da Liga 
Parlamentar de Amizade e com a comunidade brasileira. Em entrevista mantida com diretores de Escolas 
para Brasileiros no Japão, ocorrida em Nagoya, o Presidente Lula comprometeu-se com o atendimento das 
principais demandas daquela comunidade e com a visita do Ministro da Educação àquele país. Os 
instrumentos adotados na visita presidencial com assuntos na área de educação foram: 
• Comunicado Conjunto estabelecendo o Conselho Brasil-Japão para o Século XXI; 
• Memorando sobre intercâmbio cultural, que dá ênfase às comemorações do Centenário da imigração 

japonesa (2008 – Ano do Intercâmbio Brasil-Japão), que prevê aprofundamento do intercâmbio entre 
instituições de educação e pesquisa, estudantes, professores, acadêmicos e pesquisadores; sublinha o 
interesse mútuo no ensino e pesquisa de idioma, literatura, história, cultura e publicações, bem como na 
realização de seminários e conferências; e prevê a viagem ao Japão de 1000 jovens brasileiros 
convidados nos próximos cinco anos; 

• Memorando de cooperação nos campos social e educacional, que revela a existência de projetos de ajuda 
ao desenvolvimento – Grant assistance for grassroots and human security –, sobretudo na esfera da 
educação fundamental. Tais projetos são diretamente oferecidos a Estados – GO, TO, PA, RN, PE, RJ, 
MS, PR e RS – para a construção de escolas; 

• Programa conjunto de apoio aos brasileiros residentes no Japão, com o objetivo de melhorar a inserção 
da comunidade brasileira na sociedade japonesa. Prevê reunião bilateral em outubro, na área de 
educação, para realizar planejamento da cooperação educacional. 

 
Visita do Ministro Haddad 
 
A visita do Ministro Haddad a Tóquio e Nagóia, realizada em abril de 2006, elevou a um novo patamar o 
relacionamento entre os dois Ministérios por meio da assinatura, com seu homólogo, Ministro Kenji Kosaka, 
de Memorando na Área Educacional. O instrumento contempla as seguintes áreas: tecnologias da informação 
e comunicação na educação; educação a distância; formação inicial e continuada de docentes; formação de 
gestores educacionais; educação profissional e tecnológica; educação superior; pesquisa e avaliação 
educacionais; educação especial; equivalência de estudos; e programas de apoio à pós-graduação. 
 
A visita permitiu avançar a implementação de inovações introduzidas pelo Governo japonês para facilitar a 
educação de brasileiros no Japão nas seguintes áreas: 
• ingresso no ensino superior: os pré-requisitos foram alterados de forma a permitir que o aluno egresso 

das escolas para brasileiros homologadas tivessem o direito de prestar exame vestibular para 
universidades japonesas 

• flexibilização das normas para transformação das escolas brasileiras, registradas como empresas, em 
Miscellaneous Schools, que contam com isenção de impostos, habilitam-se a receber subsídios públicos, 
podem utilizar prédios públicos vagos e seus alunos passam a receber passe escolar para transporte, 
deixando de ser vistas como meras empresas e passando a fazer parte do sistema escolar privado japonês. 
Como resultado, três escolas brasileiras adquiriram esse status de escola estrangeira no Japão. 

 
III Reunião Bilateral sobre a Educação da comunidade brasileira  
 
A reunião realizou-se em outubro de 2007, chefiada pelo Conselheiro do CNE Cesar Callegari, pelo lado 
brasileiro, e pelo Senhor Keisuke Yoshio, chefe da divisão de temas internacionais do Ministério da 
Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia (MEXT) do Japão. Os temas tratados na ocasião estão 
sintetizados a seguir. 
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Na ocasião, o lado japonês se comprometeu a fazer levantamento junto às autoridades locais das áreas de 
concentração de famílias brasileiras para obter informação sobre o número de jovens que não estão no 
sistema escolar. A delegação brasileira apresentará a relação de dados que gostaria de obter para subsidiar a 
definição formas de apoio eventual ao Governo japonês ao atendimento desses jovens.   
 
O lado japonês apresentou, ainda, projeto de orçamento proposto para o ano fiscal de 2008 com vistas a 
acelerar a adaptação de crianças estrangeiras no Japão. O orçamento, se aprovado, representará um aumento 
significativo com relação a 2006. Os recursos estarão destinados, principalmente, para interpretação e 
tradução de documentos; pagamento de conselheiros bilíngües para apoio à comunidade estrangeira e 
expansão do ensino do idioma japonês. 
 
Visitas e ações do Governo junto a escolas brasileiras homologadas 
 
Foram realizadas visitas de diagnóstico por representantes do CNE e do MEC, em outubro de 2007, a 21 
escolas brasileiras recentemente homologadas, localizadas em 8 diferentes províncias, e a dois escolas 
japonesas que atendem a número significativo de brasileiros foi feita. As principais constatações foram: 
• a maioria das escolas apresenta proposta pedagógica organizada e consistente e possui convênio com 

instituições educacionais brasileiras para fornecimento de material apostilado; 
• a maioria dos docentes possui formação adequada à legislação brasileira; a demanda principal é por 

atualização profissional e formação em nível superior em modelagem que considere a experiência 
docente dos profissionais; 

• a maioria já adotou o ensino fundamental de nove anos; entretanto, há indícios de inadequada atenção às 
diretrizes e normas brasileiras com relação à educação de crianças de seis anos; 

• a maioria cumpre a orientação do CNE de buscar uma integração estreita com a comunidade japonesa e a 
recomendação do ensino do idioma japonês; entretanto, a delegação julgou insuficientes os esforços 
tendo em vista os requerimentos para uma efetiva cidadania no Japão, o que depende de maior apoio das 
instituições japonesas; 

• em função da situação peculiar dos espaços físicos disponíveis no Japão e seu alto custo, a maioria das 
escolas funciona em locais construídos para outros fins, submetidos a adaptações; 

• a rotatividade de alunos é alta ao longo do ano letivo, pela constante mudança de emprego dos pais, o 
que levou algumas das escolas acreditadas à falência. 

 
Em 2008, o Governo brasileiro pretende tomar as seguintes medidas no sentido de monitoramento 
permanente da qualidade das condições dos serviços educacionais prestados: as escolas serão orientadas a 
participar do Censo Escolar anual realizado pelo INEP e de instrumentos de avaliação, como o Prova Brasil. 
A oferta do Curso de Graduação Plena a Distância em Pedagogia também irá concretizar-se, com a 
publicação do seu edital de convocação. 
 
ENCCEJA (supletivo) 
 
No relativo aos jovens e adultos residentes no Japão, o MEC e o MRE promovem desde 1999 a oferta de 
exames supletivos no Japão, regulamentada por pareceres da Câmara de Educação Básica do CNE, dando 
oportunidade de conclusão do ensino fundamental e médio a este segmento populacional. Foi delegada à 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná a incumbência de participar da aplicação do ENCCEJA, bem 
como certificar os aprovados.  
 
Em 2007, os exames foram feitos nos seguintes seis locais: Cidade de Oizumi, Província de Gunma; Cidade 
de Hamamatsu, Província de Shizuoka; Cidade de Ueda, Província de Nagano; Escola de Disciplina de 
Menores de Kurihama, na Província de Kanagawa: Penitenciária de Kurobane, na Província de Tochigi; e 
Penitenciária de Fucho, na Província de Tokyo. O número de jovens atendidos subiu em 18 % com relação a 
2006 (913 pessoas prestaram os exames em 2007). Justifica-se, portanto, manter a periodicidade pelo menos 
anual, na forma presencial, e implementar um projeto piloto de oferta virtual (on-line) das provas, no final do 
primeiro semestre de 2008.  
 
Cabe destacar a importância da ampliação da oferta dos exames supletivos em estabelecimentos prisionais 
(de um em 2006 para 3 em 2007) e o destacado papel que tem exercido nas chances de reinserção no 
mercado de trabalho. O índice de aprovação nas provas alcançado em 2006 representou grande alavancagem 



 42

no processo de auto-afirmação dos internos e elevou o interesse de outros estabelecimentos prisionais na 
oferta dos exames, tendo as autoridades carcerárias japonesas, inclusive, flexibilizado as regras de entrada de 
material impresso em outros idiomas (material de estudo). O Brasil é o único país cujo Governo promove 
este tipo de ação junto à população carcerária, no Japão.  
 
Programa de formação a distância de professores (UAB) 
 
Em de agosto de 2007, missão chefiada pelo SEED/MEC e integrada pelo Reitor da UFMT e Gerente do 
Banco do Brasil visitou o Japão com o objetivo de avançar no desenho do Curso de Graduação Plena a 
Distância em Pedagogia, a ser ofertado aos professores atuando nas escolas brasileiras no Japão. Os 
membros da delegação entrevistaram-se com autoridades do Centro de Estudos Avançados da Universidade 
das Nações Unidas (Yokohama), empresários brasileiros (Petrobrás; Brazil-Japan Ethanol; Vale do Rio Doce 
e IPC) e Diretor da Divisão Internacional do MEXT, entre outros. As primeiras decisões tomadas foram a 
abertura de pólos em Nagóia, Tóquio/Kanagawa e alguma cidade da província de Gunma e a parceria com a 
Tokai University.  
 
Segunda missão foi enviada ao Japão em novembro de 2007, integrada por especialista da UFMT e por 
Gerente do Banco do Brasil. O curso será dividido em três partes principais: fundamentos da educação, 
metodologia de ensino e gestão escolar. A Universidade de Tokai participará da elaboração do conteúdo de 
três disciplinas que abordarão cultura e língua japonesas e administração de estabelecimentos escolares. 
Cerca de 250 professores e gestores dos estabelecimentos de ensino brasileiros naquele país manifestaram 
interesse em tomar parte no curso. O edital para a primeira turma deverá ser divulgado em meados de 2008. 
 
Programa JET 
 
Ao longo de 2006 e 2007, os Consulados Itinerantes brasileiros levaram às prefeituras japonesas informações 
sobre a possibilidade de uso do programa JET para trazer jovens brasileiros para apoio à educação das 
crianças brasileiras nas escolas japonesas. No momento, apenas 14 brasileiros fazem parte do Programa, 
número reduzido se for considerada a dimensão humana das relações Brasil-Japão. O Governo brasileiro 
acredita que o número de participantes do JET deve ser ampliado, e que estes deveriam ser aproveitadas em 
atividades para auxiliar na adaptação da comunidade brasileira à sociedade e ao sistema escolar japonês.  
 
Ano do Intercâmbio Brasil-Japão - Centenário da Imigração Japonesa 
 
O MEC participa de dois dos seis Grupos de Trabalho organizados pelo Governo brasileiro para a celebração 
do Centenário da Imigração Japonesa, no período compreendido entre abril/2008 a abril/2009: 
• Comunidades Brasileiras no Japão (foco no ensino básico); e 
• Educação, Ciência e Saúde (foco no ensino superior) 
 
Nesse contexto, o Ministério tem participado de reuniões regulares com órgãos do Governo Federal, 
sociedade civil, representantes dos Governos estaduais e descendentes de japoneses, coordenadas pelo 
Ministério das Relações Exteriores. Os projetos derivados dessas reuniões são apresentados aos 
coordenadores dos grupos, para inclusão no calendário nacional.  
 
Os projetos de interesse específico do MEC apresentados no âmbito do GT Comunidades Brasileiras são: 
• Portal da Comunidade Brasileira no Japão: seria criado ou aperfeiçoado “site” na internet como principal 

instrumento de informação e interação da comunidade, com dados sobre inserção no sistema escolar; 
história da comunidade; dados estatísticos; foros para troca de experiências; dicas; endereços; seções 
interativas; links de interesse, etc.; 

• Uso do JET (Japan Exchange and Teaching Program) para educação da comunidade brasileira. A 
proposta de vinda de número maior de jovens no âmbito do Programa objetiva apoiar crianças e jovens 
dos níveis fundamental e médio, inclusive no aprendizado da língua e cultura japonesa; e auxiliar na 
integração cultural e social local e na qualificação do jovem (profissionalizante e preparação vestibular-
núcleo de aprendizado extra-escolar). As províncias e os municípios japoneses solicitariam 
enquadramento dos professores brasileiros no JET, nas modalidade CIR (Coordinator for International 
Relations) ou ALT (Assistant Language Teacher);  
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• Readaptação das crianças brasileiras que regressam ao Brasil (estima-se que já regressaram 8000 delas, a 
maioria para São Paulo e Paraná). As principais atividades previstas são conhecimento sobre a rede 
pública estadual de ensino (legislação, etc.); atendimento especial em língua portuguesa; intercâmbio de 
professores para visitas e estágios; e envio de material didático e para-didático. O projeto está articulado 
ao “Viva Japão”, desenvolvido na rede estadual de ensino de São Paulo, envolvendo aproximadamente 
400 unidades ensino e 300 mil alunos; 

• Produção de Material Educacional (SEBRAE Paraná). Criação de vídeos educativos com o modo de 
vida, valores e costumes do Japão e do Brasil; 

• Acordos de Estados e Províncias irmãos, cidades-irmãs e universidades-irmãs, que poderão facilitar o 
envio de professores brasileiros ao Japão e de professores japoneses para o Brasil; 

 
Os projetos de interesse específico do MEC apresentados no âmbito do GT Educação, Ciência e Saúde são: 
• Realização do Fórum internacional de reitores nipo-brasileiros, possivelmente associado ao evento sobre 

o passado, presente e futuro da agricultura nos dois países. Objetivo: promover reunião de reitores nipo-
brasileiros para discutir o sistema de educação e programa de pós-graduação, currículo escolar e 
reconhecimento de títulos. Período proposto: março de 2008, em São Paulo. A Embaixada em Tóquio já 
identificou, a pedido da CAPES, universidades brasileiras que teriam interesse em participar do evento. 

• Programa de Missões científicas Brasil/Japão, com o objetivo de promover a mobilidade de estudantes e 
docentes no âmbito de projetos conjuntos de pesquisa. A idéia central é a assinatura de acordos entre a 
CAPES/JSPS e acordo CNPq/JSPS. Missão do Brasil poderá viajar àquele país no primeiro semestre de 
2008, caso haja manifestação nesse sentido pelo lado japonês. 

 
Timor Leste 

 
O MEC desenvolve os seguintes projetos com Timor Leste: 
• Escolas Agrotécnicas, com o objetivo de capacitar docentes das escolas timorenses e adequar as 

respectivas grades curriculares. Projeto MEC/ABC-MRE firmado em dezembro de 2005 prevê a 
capacitação de 70 professores timorenses; e 

• Formação de professores em exercício na escola primária de Timor Leste (Proformação). Como 
resultado de missão do Proformação (SEED), foi elaborado projeto com a ABC-MRE, firmado em 
março de 2005, que permitirá o treinamento em uma primeira etapa de 100 professores timorenses leigos 
e fortalecimento institucional do Centro de Formadores de Díli. O projeto se encontra em fase final, 
devendo ser analisada a possibilidade de prorrogação no início de 2008. 

 
Programa da CAPES foi implementado em março de 2005. Os professores selecionados se encontram Timor 
ministrando aulas para a formação de docentes do ensino fundamental (Proformação) e dos chamados níveis 
secundário e pré-secundário na rede pública, além das ações na Universidade de Dili. O compromisso 
assumido na I Reunião da Comissão Mista Brasil-Timor Leste, realizada em fevereiro de 2004, foi cumprido, 
tendo sido enviados cinco professores para apoiar na reforma curricular, na legislação educacional e em 
administração escolar. Avaliações da CAPES indicaram que o trabalho foi bem avaliado pelas autoridades 
timorenses.  
 
Em 2007, foi assinado Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Educacional, que permitiu o envio, 
por meio da CAPES, de 50 docentes brasileiros, que desenvolvem projetos nas áreas de capacitação de 
professores leigos em exercício (Proformação), promoção da Língua Portuguesa e criação de pós-graduação 
na Universidade Nacional de Timor Lorosae, entre outros. 

 
Oceania 

 
 

Austrália 
 
A cooperação bilateral conheceu, desde 2005, o maior incremento das últimas décadas, com a assinatura do 
Memorando de Entendimento na área educacional, em abril daquele ano, pelo então Ministro Tarso Genro, 
em São Paulo, durante visita do Ministro australiano, Brendan Nelson.  
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O MEC realizou visita de delegação de alto nível a Canberra, Sydney e Brisbane, integrada pelo Presidente 
da CAPES, Dr. Jorge Guimarães, pelo Secretário de Educação a Distância, Ronaldo Mota, pelo Chefe da 
Assessoria Internacional, Alessandro Candeas, e por representantes da SESU, SETEC, SEED e CAPES. Em 
Brisbane, o Brasil participou, como único país convidado do Hemisfério Americano, do Fórum Internacional 
de Educação Ásia – Pacífico. Foram os seguintes os tópicos discutidos durante a visita: estímulo à 
cooperação bilateral em nível de pós-graduação (eliminação da cobrança de tuition fees); possibilidade de 
criação de “Cátedra Rio Branco” em centro de excelência australiano; lançamento do “Leitorado de 
Português” na Australian National University; encontros com representantes de universidades australianas 
em Canberra; encontro com Professor John Hearn, vice-presidente para assuntos acadêmicos e internacionais 
da Universidade de Sydney; e encontros com representantes da Universidade de Queensland.  
 
Nos encontros com universidades australianas, definiram-se como prioritárias para a cooperação as áreas de 
mineração, ciências agrícolas, meio-ambiente e nanotecnologia. Foram analisadas as possibilidades de visitas 
ao Brasil de cientistas australianos na área da nanotecnologia para encontros de excelência no Rio Grande do 
Sul, Paraná, São Paulo e Pernambuco, para exame de oportunidades de cooperação. Considerou-se 
igualmente o estabelecimento de um programa piloto de bolsas de estudo em nível de pós-graduação nas 
áreas de mineração, agricultura e turismo. No plano técnico-profissional, é possível que os CEFETS e a 
Secretaria de Educação Tecnológica e Profissional troquem experiências com centros profissionais e técnicos 
australianos.  
 
O lado australiano manifestou interesse nas seguintes áreas: implementação de “Cátedra Rio Branco”; 
organização de Simpósio Bilateral de Educação à Distância; intercâmbio de pessoal no campo da educação 
profissional e técnica, com estabelecimento de programa piloto com enfoque nas áreas de agricultura, 
mineração e hotelaria; visitas a centros de excelência australianos, em especial Universidade de Queensland, 
Macquarie University e NSW Technical and Further Education. 
 
Foi realizado Seminário Brasil-Austrália de Educação Técnica e Profissional, em São Paulo, em setembro de 
2005. 
 
Realizou-se ainda visita de delegação do MEC à unidade de reconhecimento educacional do Ministério 
australiano em junho de 2006, para conhecimento do processo de elaboração dos “Country Profiles”. 
 
Em 2007, houve visita ao MEC / CAPES de missão técnica da Universidade de Queensland, Brisbane, com 
vistas à cooperação com IES brasileiras. Os participantes da Missão australiana sugeriram a redução ou 
isenção de “tuition fees” para viabilizar o intercâmbio entre aquela instituição australiana e universidades 
brasileiras. 

 
Oriente Médio 

 
 

Israel 
 
O Ministro Fernando Haddad a Israel realizou visita a Israel em março de 2006, com o objetivo de promover 
o conhecimento recíproco, o intercâmbio acadêmico e a troca de experiências educacionais entre os dois 
países, em especial nos segmentos de Ensino Superior e pós-graduação, Educação Científica e Tecnológica. 
Trata-se da primeira visita oficial de um Ministro da Educação do Brasil àquele país.  
 
Haddad manteve encontro de trabalho com o então Ministro da Educação, Meir Shitrit, com quem assinou 
carta de intenções para cooperação na área de Educação e se reuniu com altos funcionários dos Ministérios 
das Relações Exteriores e da Educação. O Ministro visitou a Universidade Hebraica de Jerusalém, a 
Universidade de Tel Aviv, a Escola de Educação Constantiner, a Universidade de Jerusalém (Instituto para a 
Diplomacia e Cooperação Regional), o Museu do Holocausto e o Instituto Weizmann.  
 
Está em fase final de negociação Memorando de Cooperação Educacional, que poderá ser firmado no início 
de 2008, no âmbito das comemorações do 60º aniversário da criação do Estado de Israel, possivelmente 
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dando ensejo à realização imediata de seminários científicos. O texto, que aguarda apenas a aprovação 
definitiva do MEC israelense, prevê iniciativas nas seguintes áreas: desenvolvimento de estudos brasileiros 
em Israel e de estudos israelenses no Brasil, incluindo o ensino do Hebreu e do Português; estudos de 
graduação e pós-graduação, incluindo modalidades de doutorado sanduíche e pós-doutorado; tecnologias da 
comunicação e informação aplicadas à educação; gestão escolar e administração; inclusão social, 
particularmente através de programas de aprendizagem para crianças carentes (a exemplo do Perach); 
educação técnica e profissional, agricultura em regiões semi-áridas, educação ambiental e rural; e estímulo 
ao intercâmbio educacional, com vistas ao estabelecimento de parcerias entre instituições de ensino e ou de 
pesquisa, centros de ensino tecnológicos e agências governamentais.  
 
Em novembro de 2006, representante do Instituto Weizmann apresentou a representantes do MEC e da 
comunidade científica brasileira, em Belo Horizonte, o programa de ensino de ciências daquele Instituto 
(Learning Skills for Science), em colaboração com o Ministério de Educação britânico. 
  

Irã 
 
Em 2005, o Embaixador do Irã entrevistou-se com o Ministro Haddad, ocasião em que manifestou o 
interesse em estreitar a cooperação bilateral, em especial estabelecer curso de português na Universidade de 
Teerã. 

  
Líbano 

 
O ministro Fernando Haddad visitou o Líbano em fevereiro de 2006 com o objetivo de ampliar o intercâmbio 
em todas as áreas da educação, com destaque para a cooperação entre universidades e a mobilidade de 
pesquisadores, professores e estudantes. Foi recebido pelo Primeiro-Ministro Fuad Siniora e assinou com o 
Ministro da Educação, Khaled Kabbani, Programa Executivo de Cooperação Bilateral para o período 
2006/2009. O instrumento prevê, entre outras atividades, o desenvolvimento de estudos brasileiros no Líbano 
e estudos libaneses no Brasil, inclusive das línguas portuguesa e árabe, programas de educação superior e 
pós-graduação, educação técnica e profissionalizante e educação rural e ambiental. O Ministro Haddad foi 
homenageado pelos habitantes e autoridades de Ain-Ata, na região leste do Líbano. 
 
No âmbito da implementação do Programa Executivo e no contexto da reconstrução nacional do Líbano, 
após os conflitos no Sul do país, o MEC participou de missão a Beirute, coordenada pelo Itamaraty em 
outubro de 2006. Na oportunidade, os seguintes pontos foram abordados: apoio na estruturação de redes 
entre as escolas e o Ministério, recuperação de laboratórios científicos nas escolas no Sul do Líbano, abertura 
de um leitorado na Universidade Libanesa, participação nos Programas PEC-G e PEC-PG e a inclusão do 
Português como segunda língua em escola pública libanesa.  
 
Foram discutidas as seguintes áreas de cooperação técnica, com o apoio da ABC: 
• recuperação de laboratórios científicos nas escolas – doação, pelo MEC, de um “kit” com material para 

laboratório científico (química, biologia e física) para uma escola de ensino médio; e 
• apoio à interligação do Ministério da Educação libanês às escolas públicas – estruturação de rede de 

informática própria para a interconexão física; foi recordado, a propósito, a experiência do Telecentro 
montado pelo SERPRO na Faculdade de Línguas Estrangeiras da Universidade de Havana, por meio do 
qual estudantes podem acessar obras da literatura brasileira e programas de ensino. Para tanto, técnicos 
libaneses poderão vir ao Brasil para visitas ao SERPRO, ao MEC, ao MCT e ao Ministério do 
Planejamento. 

 
Todos os pontos prometidos foram executados:  
• foi enviado, com o apoio da SETEC e da ABC/MRE, um kit de laboratórios, devendo ser enviados os 

técnicos no início de 2008;  
• Leitorado foi aberto na Universidade Libanesa, e professor da UFRJ divulgou, no Líbano, método de 

ensino do Português para falantes de Árabe; 
• foi realizado, em agosto de 2007, Seminário Acadêmico Brasil-Líbano, com a organização da Assessoria 

Internacional e apoio da CAPES, Confelibras e UnB. Foi proposto, no encontro, a celebração de 
programa de pós-graduação bilateral semelhante ao que o Líbano tem com a França (Programme Cèdre). 
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A CAPES propôs a criação de dois programas para o início do intercâmbio com o Líbano: a ida de 
doutores brasileiros (professor visitante) para instituições libanesas e vice-versa e a implementação de 
cátedras, nos moldes em que o Brasil já pratica com outros países com o objetivo de difundir a cultura 
brasileira em centros universitários. Foi ainda proposta a realização do II Seminário Acadêmico Brasil-
Líbano, dessa vez em Beirute, possivelmente em abril de 2008; e 

• foi realizada missão do reitor da Universidade Libanesa, que ofereceu oportunidade para aprofundar a 
cooperação na área da educação superior e iniciar a preparação do Seminário em Beirute. 

  

Síria 
 
O ministro Fernando Haddad realizou a primeira viagem de um Ministro da Educação do Brasil à Síria – em 
março de 2006. Na ocasião, manteve encontro com o Ministro da Educação, Ali Saad, com o Ministro do 
Ensino Superior, Ghias Barakat, e com o reitor da Universidade de Damasco, Wael Mualla, com os quais 
discutiu a implementação do Programa Executivo de Cooperação Bilateral assinado em 2003 por ocasião da 
visita do presidente Lula da Silva, em particular temas ligados ao ensino recíproco de Português e Árabe, 
educação superior e pós-graduação, educação técnica e profissionalizante. O Ministro também proferiu 
palestra na Universidade de Damasco. Os reitores das universidades de Aleppo, Teshri e Abaath sublinharam 
o interesse em estreitar as relações com suas congêneres brasileiras e impulsionar programas de intercâmbio 
e eventos conjuntos. Foram identificados como novos temas de interesse recíproco a agricultura no semi-
árido e assuntos ligados ao petróleo.  
 
Como resultado da viagem do Ministro Haddad, foi implantado em 2006 o Curso de Português no Instituto 
de Línguas da Universidade de Damasco. Trata-se não somente do primeiro curso de Português da Síria, e o 
primeiro curso a utilizar um método próprio para alunos árabes – o “Português para falantes do árabe”, 
produzido pelo Setor de Estudos Árabes da UFRJ.  
 
Iniciou-se a renegociação do Programa Executivo bilateral para o período até 2010. 

 
 
 

Parte II – Cooperação Multilateral 
 
 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
 
 
O MEC participou, em 2005 e 2006, das reuniões da Rede de Educação do Diálogo Regional de Política 
organizado pelo BID. No encontro realizado em Washington em novembro de 2006, discutiu-se o chamado 
programa “Computação 1 a 1”, quando representante do MIT apresentou a iniciativa OPLC (One Laptop per 
Child). No mesmo encontro, a Intel apresentou o protótipo do “Classmate PC”. Especialistas brasileiros 
apresentaram resultados da análise técnica do hardware do modelo OLPC. O Governo brasileiro estabeleceu 
calendário de ações voltadas para a avaliação do projeto.  

 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) 

 
Conferência de Chefes de Estado e de Governo 
 
O Ministro Fernando Haddad representou o Presidente Lula na VI Conferência de Chefes de Estado e de 
Governo da CPLP, realizada em Bissau, em julho de 2006. A Conferência, que celebrou o 10º aniversário da 
CPLP, teve como tema central “Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: desafios e contribuições da 
CPLP”.  
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Reunião de Ministros da Educação 
 
A VI Reunião de Ministros da Educação da CPLP foi realizada em Lisboa, em dezembro de 2005. O 
Ministro da Educação do Brasil foi representado pelo Secretário Executivo-Adjunto, Professor Ronaldo 
Teixeira da Silva. Na ocasião, os Ministros decidiram dar continuidade às áreas contidas no Plano de Ação 
da II Reunião de Ministros, quais sejam: Avaliação e Estatísticas Educacionais, Educação a Distância, 
Ensino Técnico Profissionalizante, Literatura, História e Ensino Superior (incluído na V Reunião de 
Ministros). O Ensino das Ciências e as Tecnologias de Informação e Comunicação suscitaram a atenção 
especial dos Ministros. 
 
Atividades da CPLP 
 
Foram as seguintes as principais atividades educacional desenvolvidas desde 2005:  
• I Reunião do Grupo Executivo de Educação da CPLP (Lisboa, abril de 2005);  
• II Encontro do Ensino Técnico Profissionalizante (Caparide, Portugal, julho de 2005);  
• I Encontro de Literatura da CPLP (Fortaleza, outubro de 2005);  
• I reunião do Grupo de Seguimento do Espaço do Ensino Superior (Lisboa, novembro de 2005);  
• II Reunião do Grupo Executivo de Educação da CPLP (Praia, março de 2006);  
• II Encontro de História (Lisboa, março de 2006);  
• III Encontro do Ensino Técnico Profissionalizante (Lisboa, junho de 2006);  
• I Oficina de Educação de jovens e adultos nos países de língua portuguesa - oficina para cooperação Sul-

Sul (Brasília, agosto de 2006); 
• I Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (Brasília, novembro 2006);  
• Seminário Internacional de Língua Portuguesa e Suas Literaturas (Rio de Janeiro, dezembro de 2006); 
• Reunião do GT de Educação a distância (Lisboa, dezembro de 2007) 
 
Grupo Executivo de Educação 
 
Por ocasião da V Reunião de Ministros da Educação da CPLP, em maio de 2004, criou-se o Grupo 
Executivo de Educação (GEE), com o objetivo de assegurar o cumprimento das decisões das Reuniões de 
Ministros. O Grupo se reuniu em abril de 2005, sob a coordenação do MEC, e em março de 2006, sob a 
coordenação de Portugal. Em 2007, as atividades dos grupos ficaram praticamente estagnadas, à exceção da 
reunião do GT de Educação a distância em dezembro de 2007, da qual participou representante da SEED. O 
GT de Avaliação Educacional, coordenado por Moçambique com apoio técnico do INEP, deverá reunir-se 
no primeiro semestre de 2008.  
 
Apesar do importante papel que pode ser desempenhado pelo GEE, os grupos não têm mantido regularidade 
nas reuniões de trabalho, e os temas não avançam ou avançam com morosidade. Nesse sentido, cumpre 
reconhecer que, fora algumas ações pontuais, não existe, na área educacional, nenhum projeto relevante em 
andamento no âmbito da CPLP. Apesar disso, as ações de cooperação bilateral ampliaram-se 
significativamente, com atuação expressiva do MEC.    
 
Portanto, é de suma importância que os Grupos de Trabalhos da CPLP avancem em 2008 de forma a 
responder de maneira efetiva as demandas dos Ministros da Educação. Faz-se necessário, ainda, a realização 
de encontro do GEE para analisar e discutir novas formas de condução dos trabalhos dos GTs a fim de obter 
avanços significativos na cooperação multilateral, fato que não vem ocorrendo.  
 
Visita do Secretário Executivo da CPLP 
 
Em março de 2007, o Embaixador Luiz Fonseca, Secretário Executivo da CPLP, e o Embaixador Lauro 
Moreira, Representante do Brasil junto a CPLP em visita oficial ao Brasil, tiveram audiência com o Ministro 
Fernando Haddad.  
 
Na ocasião, o Embaixador Luis Fonseca a CPLP à disposição para articular com Portugal (atual coordenador 
do GEE), o andamento dos GTs. O Ministro informou sobre a iniciativa do MEC de celebrar o dia da CPLP 
nas escolas e sobre o lançamento do edital do segundo concurso Literatura para Todos dedicado ao público 
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de neoleitores. A iniciativa, criada em 2006, que estimula a produção de obras destinadas a estudantes que 
freqüentam a educação de jovens e adultos e classes de alfabetização, foi também aberta para candidatos de 
países africanos de língua portuguesa. Outra proposta apresentada pelo Ministro Haddad foi a de ampliar a 
Universidade Aberta do Brasil para os países da CPLP, aumentando a oferta de programas de capacitação da 
mesma forma como é oferecido o Proformação em São Tomé, Timor Leste e Guiné-Bissau. 
O Embaixador Fonseca sugeriu a possibilidade de se realizar encontro para se discutir a questão da educação 
a distância no sentido de identificar as “melhores ofertas”, uma vez que tem recebido inúmeras propostas de 
implementação de cursos a distância para os PALOPS, sem que a entidade tenha a expertise necessária para 
identificar o mais adequado.  
 
Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa 
 
O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa constitui tratado internacional firmado em dezembro de 1990 
com o objetivo criar uma ortografia unificada para o Português. Partindo da constatação de que o Português é 
a única língua do mundo ocidental falada por mais de cinqüenta milhões de pessoas com mais de uma 
ortografia oficial, o Acordo resulta de um longo trabalho desenvolvido desde 1980 pela Academia de 
Ciências de Lisboa e pela Academia Brasileira de Letras com vistas a pôr um ponto final na existência de 
duas normas ortográficas divergentes e oficiais (a do Brasil a dos outros PALOPs). Todos os países 
lusófonos assinaram o Acordo; Timor Leste aderiu em 2004; o ato teve ainda a adesão de uma delegação de 
observadores da Galiza. Até o momento, entretanto, somente Brasil, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe 
aprovaram o Acordo Ortográfico e o Protocolo Modificativo ao Acordo, estando oficialmente em vigor 
nestes três países desde janeiro de 2007. 
 
A V Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, realizada em São Tomé e Príncipe, em julho 
de 2004, aprovou o 2º Protocolo Modificativo, que altera a cláusula de vigência do Acordo Ortográfico. Em 
lugar de ratificação por todos os países da Comunidade, basta a ratificação de três membros para a entrada 
em vigor. Durante a 9º Reunião do Conselho de Ministros da CPLP, realizada em outubro de 2007, o 
Chanceler português, Luís Amado, anunciou que Portugal deverá em breve ratificar o Protocolo 
Modificativo. Angola também informou sobre os avanços no processo de tramitação. O Secretário-
Executivo, Luís Fonseca, manifestou-se confiante na ratificação por todos os países de língua portuguesa. 
 
O Brasil não deverá avançar na implementação interna do Acordo Ortográfico enquanto Portugal não o 
ratifique. O motivo é simples: se o propósito do Acordo é unificar a norma, não teria sentido o Brasil 
implementá-lo sem estar acompanhado dos demais países lusófonos – sobretudo Portugal.  
 
Uma ortografia comum diminuirá o elevado custo de produção de diferentes versões de dicionários e de 
livros em língua portuguesa. Além disso, facilitará a produção de livros didáticos, programas de educação a 
distância e materiais pedagógicos. Ademais, será mais fácil estabelecer critérios unificados para exames e 
certificados de língua portuguesa para estrangeiros.  
 
Comissão para Definição de Ensino-Aprendizagem, Pesquisa e Promoção da Língua Portuguesa (COLIP) 
 
A COLIP, criada em dezembro de 2005 vinculada à SESU, é constituída por 18 membros, entre os quais um 
representante do Ministério das Relações Exteriores e um do Ministério da Cultura. Ademais dos objetivos 
para os quais foi criada, como os de promover a identidade e representação do Brasil lingüístico e apresentar 
propostas em coordenação com o Ministério das Relações Exteriores, em especial projeto para a criação do 
futuro Instituto Machado de Assis, é também responsável por assessorar o MEC no que tange à 
implementação no Brasil do Acordo Ortográfico. Além disso, a COLIP funciona como a Comissão Nacional 
do Brasil do Instituto Internacional de Língua Portuguesa – IILP. O Professor Godofredo de Oliveira Neto é 
o Coordenador COLIP. 
 
Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP) 
 
O IILP constitui órgão da CPLP criado em 1999, por ocasião da VI Reunião do Conselho de Ministros da 
CPLP, com os objetivos de promoção, defesa, enriquecimento e difusão da língua portuguesa como veículo 
de cultura, educação, informação e acesso ao conhecimento científico, tecnológico e de utilização oficial em 
fóruns internacionais.  
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As duas reuniões do Conselho Científico do IILP foram realizadas em Praia, Cabo Verde, em junho de 2006 
e julho de 2007. A delegação brasileira foi integrada por representantes do MEC (Assessoria Internacional e 
SESU), MRE e por membro da COLIP. O Coordenador da COLIP, Professor Godofredo de Oliveira Neto, 
exerce a Presidência do Conselho no biênio 2006-2008. 
Durante a reunião, o Brasil apresentou a “Proposta de Plano Estratégico para o IILP”, elaborada com o apoio 
da Comissão Nacional do IILP (COLIP). As linhas gerais do Plano são: 
• estudo das políticas lingüísticas externas dos principais países do mundo 
• planejamento das políticas lingüísticas dos países da CPLP, com ênfase no ensino do Português como 

língua estrangeira e na interface externa-interna; 
• situação e oportunidades dos falantes lusófonos no exterior, com o exame das comunidades lusófonas no 

exterior e do entorno próximo (as fronteiras da lusofonia); 
• identificação dos recursos dos países da CPLP para a implementação de políticas lingüísticas; e 
• indústria da Língua. 
 
O MEC está pronto para disponibilizar o link da Biblioteca Virtual do IILP a partir do Portal de Domínio 
Público do Ministério. Foi solicitado à Direção-Executiva fazer contatos junto ao Núcleo Operacional da 
Sociedade de Informação (NOSI), para verificar a possibilidade de endereço eletrônico ser criado em Cabo 
Verde, sede do IILP. O endereço sugerido foi http//www.bibivirt-iilp.cv. 
 

FAO 
 
Em outubro de 2005, por ocasião do Dia Mundial da Alimentação, em Roma, o Ministro Fernando Haddad 
assinou dois documentos com a FAO: Memorando de Entendimento para levar a experiência do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE a países em desenvolvimento e Acordo para implantação de 
programas de alimentação escolar em Angola, Moçambique e Cabo Verde. No âmbito deste Memorando, foi 
enviadas missões técnicas a esses países e ao Haiti para desenhar projetos de cooperação.  
 
Em 2007, o MEC, por meio do FNDE, se fez representar na 34ª Reunião Anual do Comitê de Nutrição da 
FAO, realizada entre fevereiro e março, em Roma. Na ocasião, Albaneide Peixinho, Coordenadora-Geral do 
PNAE, discutiu a inclusão do referido Programa nas atividades elencadas para execução no âmbito do 
Memorando de Entendimento Brasil-FAO.  
 
O FNDE/MEC participou, também, da análise de cartilha sobre Direito à Alimentação destinada ao público 
infantil elaborada pela FAO. O FNDE propôs, em parceria com o MRE, a feitura de uma cartilha nacional 
sobre o Direito Humano à Alimentação, que foi distribuída com os 37 milhões de refeições diárias do PNAE. 
 
Em maio de 2007, o presidente do FNDE, Daniel Balaban, recebeu Bárbara Ekwall, Diretora da Unidade 
responsável pelo direito à Alimentação da FAO. Durante a audiência, foram passados em revista temas como 
o estado da cooperação do FNDE com o PMA em países da CPLP, na área da alimentação escolar, com 
vistas a auxiliar no processo de saída do PMA desses países e no fortalecimento da capacidade institucional 
dos governos locais.  
 
O PNAE entende a alimentação como direito humano. Gerenciado pelo FNDE, é um dos maiores Programas 
de compras governamentais do mundo, proporcionando 37 milhões de refeições diárias a alunos da rede de 
escolas públicas brasileiras. Ao contrário do PMA, que realiza suas compras por meio de grandes licitações 
internacionais, que despertam o interesse de grandes empresas multinacionais do setor alimentício, o PNAE 
fortalece a compra local da agricultura familiar para a alimentação escolar, comprando produtos in natura e 
pouco processados que atendam às necessidades nutricionais básicas dos alunos e que fortaleçam os arranjos 
produtivos locais, respeitando inclusive a cultura alimentar.  
 

G-8 
 
O Ministro Fernando Haddad participou da reunião de Ministros de Educação do G-8 realizada em Moscou 
em junho de 2006, preparatória da Cúpula do G-8. Além do Brasil, os seguintes países em desenvolvimento 
foram convidados: África do Sul, Índia e México. A intervenção brasileira centrou-se em dois temas: 



 50

cooperação triangular Norte-Sul-Sul no âmbito do Programa Educação para Todos da UNESCO e a troca do 
serviço da dívida externa por investimentos em educação.  
 
A Declaração de Moscou endossou a proposta brasileira de cooperação triangular no parágrafo 17: "The 
Ministers reaffirmed their countries´ commitment to support achieving the Millennium Development Goals 
of universal primary completion and gender equality at all levels of education, and to helping countries to 
achieve the goals of the Education For All (EFA) agenda. This includes cross-sector approaches, as well as 
South-South and triangular modalities of cooperation (North-South-South)." 
 

IBAS 
 
Missão realizada em setembro de 2006 a Pretória com o objetivo de reiniciar a negociação do programa de 
intercâmbio do Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul (IBAS) acordou que a cooperação trilateral se 
iniciaria na área de pós-graduação. Nesse contexto, realizou-se o I Seminário Acadêmico do IBAS em 
Durban, em julho de 2007, no bojo da Reunião do Grupo de Trabalho de Educação do IBAS. Esta reunião 
concluiu os termos do Programa de Intercâmbio, que foi firmado em outubro do mesmo ano, por ocasião da 
Cúpula de Chefes de Estado e de Governo do IBAS, em Johannesburgo. Em paralelo à Cúpula, foi realizado 
o I Seminário Acadêmico, com a participação da CAPES e do IPEA.  
 
Os encontros decidiram fomentar projetos conjuntos de pesquisa em torno de temas com impacto na 
sociedade dos três países e reuniões científicas na forma de workshops. As partes também decidiram criar 
banco de dados sobre educação superior e tornar disponíveis informações sobre pesquisadores e grupos de 
pesquisa dos três países. Foram identificados os seguintes grupos temáticos para projetos de cooperação: 
Agricultura e Biotecnologia; Engenharias, Computação e Matemática; Desenvolvimento Sustentável; 
Fortalecimento (empowerment) e Transformação Social; e Educação Superior.  
 
 

MERCOSUL  
 
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.  
 
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 11.161/2005, que tornou obrigatória a oferta do ensino 

do Espanhol como língua estrangeira nas escolas de nível médio, tem crescido 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. 
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• 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.  

 
• 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 Superior 
 
• Mobilidade acadêmica, avaliação e credenciamento.  
 

o 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 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: 
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Enfermagem, Odontologia, Veterinária e Arquitetura. Em 2007, ano, foram mobilizados entre 60 
a 70 estudantes no âmbito do MARCA. 

o 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 será em 2008 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 O BID solicitou a 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. 

o 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. 

o 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 
 

o 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 com o 
objetivo de elaborar o projeto de um Espaço Regional de Educação Superior 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; 
* 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 O Presidente Lula e o Ministro Haddad, assinaram, em dezembro de 2007, o projeto de lei que 

cria a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), com sede em Foz do 
Iguaçu, em terreno cedido pela Itaipu binacional. A UNILA ministrará, preferencialmente, 
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.     

o A UNILA terá como meta beneficiar 10 mil estudantes em cursos de graduação, mestrado e 
doutorado. A proposta é dividir o quadro dos 500 docentes entre profissionais de todos os países 
da região, entre professores permanentes e visitantes. 

o A expectativa é a de que o projeto de lei seja aprovado em 2008 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. 

o 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.  
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o Além disso, o Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA) começará a funcionar no início 
de 2008 no Parque Tecnológico de Itaipu (PTI). O IMEA desenvolverá programas de ensino em 
nível doutoral e pós-doutoral e 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 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” 
 

o 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 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  
 

o Está sendo constituído o Centro de Ensino e Pesquisa em Meteorologia do Mercosul sediado em 
Montevidéu, com recursos fornecidos pelo Brasil. 

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

 
A Argentina será a sede do IV Fórum, previsto para maio de 2008, que abordará o tema da profissão docente.  
 
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. 
 
Fundo de Convergência Estrutural (FOCEM) 
 
O importante volume de recursos do FOCEM poderá alavancar diversos projetos do Mercosul Educacional. 
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. 
 
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 
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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 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. 
 
Outros temas 
 
• 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. 

 
• Organismos internacionais. Por iniciativa do Brasil, ampliou-se a agenda externa do Mercosul 

Educacional por meio da melhor interlocução com os organismos internacionais competentes em matéria 
de educação. Nesse sentido, foram realizadas reuniões com OEI, UNESCO, PNUD, CAF, Comissão 
Européia, BID e OEA. 

 
• 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 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. 

 
• 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 Ibero-

americanas 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. 

 
OCDE 

 
Por ocasião da Reunião Ministerial do Conselho da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), realizada em Paris, em maio de 2007, o Brasil foi convidado (juntamente com África 
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do Sul, China, Índia e Indonésia) a aprofundar sua cooperação em curso, visando a uma eventual adesão 
futura à Organização.  
 
O MEC / INEP participou, em 2007, do grupo de trabalho interministerial coordenado pelo Itamaraty sobre 
as perspectivas dessa eventual adesão à OCDE. 
 
Francesc Pedró, Analista-Sênior do Centro para a Pesquisa e Inovação do Ensino (CERI), vinculado à 
OCDE, visitou o Brasil (Brasília e Florianópolis) em julho de 2007 para intercâmbio de informações sobre 
Ensino Superior, Pesquisa, Inclusão Digital e PISA (Programa Internacional para Avaliação dos Estudantes). 
O Governador daquele Estado pretende organizar, em 2008, evento internacional com especialistas dos 
países que integram a OCDE sobre o tema "A Reinvenção da Escola". Definiu-se ainda a possibilidade de 
Santa Catarina participar do próximo estudo do PISA, em 2009, nas disciplinas de Matemática, Ciências e 
Línguas.  
 

OIT 
 
A Força Tarefa sobre Educação para Todos (EPT) e Eliminação do Trabalho Infantil foi criada pelos 
Ministros da Educação na Reunião do Grupo de Alto Nível EPT / UNESCO, em novembro de 2005, em 
Pequim, com o objetivo de contribuir para as metas de EPT e os objetivos do Milênio por meio do apoio à 
eliminação do trabalho infantil. Seus membros são OIT, UNESCO, UNICEF, PNUD, Banco Mundial e as 
ONGs Education International e Global March on Child Labour. Brasil e Noruega foram convidados a 
integrá-la. O grupo espera que o Brasil seja prestador de cooperação técnica, vez que o País muito avançou 
no que se refere a políticas, programas e coleta de dados, inclusive sobre o trabalho infantil doméstico.  
 
A experiência brasileira de sucesso no combate ao trabalho infantil, em especial do trabalho conjunto do 
MEC com outras áreas do Governo e com a OIT nesse sentido, levou o Brasil a ser convidado a integrar o 
GT, cujo propósito é a promoção, coordenação e pesquisa sobre o tema, apoiando os países que ainda não 
estabeleceram seus planos de combate ao trabalho infantil a fazê-lo, buscando boas práticas replicáveis e o 
financiamento para a implementação de ações nacionais. Os primeiros países escolhidos para treinamento 
nesse sentido (que também estão no mecanismo de financiamento do FTI) foram Mali, Zâmbia, Albânia e 
Paquistão, que começarão a trabalhar na inclusão, em seus Planos Nacionais de Educação ou Planos 
intersetoriais, de elementos/ações/programas para o combate ao trabalho infantil articulados a ações de 
inclusão educacional. 
 
Em maio de 2007 foi convocada Reunião de Bonn para discutir a melhor forma de integrar os trabalhos do 
GT ao FTI. A Noruega propôs conferência para debate sobre políticas que ajudem a alcançar crianças 
excluídas do sistema educacional; o Brasil seria convidado para proferir palestra, abordando a relação 
trabalho infantil – redução da pobreza por meio do bolsa escola / bolsa família. Uma das alternativas de 
atuação do Brasil no GT é o apoio aos países no âmbito do MERCOSUL, do IBAS e de língua portuguesa 
que recebem recursos do FTI, em especial Angola e Moçambique, além do Haiti. A cooperação brasileira se 
daria, sobretudo, no treinamento de atores nacionais para a definição de ações de combate ao trabalho 
infantil associadas às de inclusão educacional e permanência na escola.  
 
No contexto das ações de assistência técnica do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho 
Infantil da OIT, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, foram promovidas em dezembro de 
2007 reuniões técnicas preparatórias ao lançamento da Iniciativa Sul-Sul no Combate ao Trabalho Infantil, 
que contará com especialistas nacionais e internacionais vindos África, América Central, Ásia e Europa. O 
tema foi objeto de assinatura de Memorando de Entendimento entre a OIT e o MRE. 
 

OMC/GATS e Mercosul – Serviços Educacionais 
 
Desde 2006, realizam-se rodadas de consultas sobre a liberalização de serviços educacionais no âmbito do 
“Acordo Geral sobre Comércio de Serviços” (GATS). A pedido do Itamaraty, o MEC examinou, na ocasião, 
proposta apresentada pela Nova Zelândia, em nome de países como Austrália, Estados Unidos, Taipei e 
Malásia, na área de serviços privados de Educação, com vistas à elaboração da posição brasileira. A posição 
do MEC é a de que Educação não constitui mercadoria ou serviço sujeito às regras do mercado, mas um 
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direito humano, um bem público, elemento fundamental para a construção da identidade nacional e a 
formação de recursos humanos. A abertura indiscriminada da Educação ao comércio internacional de 
serviços poderia comprometer, em particular, a Educação Superior de qualidade.  
 
Nesse contexto, a Assessoria Internacional organizou encontros entre negociadores do Itamaraty (DSF) e 
titulares e representantes das Secretarias do MEC (SESU, SEED, SETEC, SEB), Consultoria Jurídica, FNDE 
e CAPES a fim de esclarecer aspectos políticos e técnicos envolvidos nas negociações da OMC-GATS sobre 
serviços educacionais. A posição definida pelo Itamaraty, após consulta ao MEC, foi a de não apresentar a 
Educação na lista de oferta de serviços. 

O Setor Educacional do Mercosul também debateu sobre a presença da educação nas negociações 
multilaterais sobre serviços, tanto regionais quanto globais – seja no marco do Protocolo de Montevidéu 
sobre Comércio de Serviços do Mercosul, seja da Rodada de Liberalização do Comercio de Serviços, em 
particular as negociações em curso com o Chile. 

Os Ministros dos membros plenos do Mercosul reafirmaram em Belo Horizonte, em novembro de 2006, sua 
posição unânime de que a educação, por ser bem público, não deve figurar na lista de ofertas nas 
negociações multilaterais levadas a cabo no contexto do GATS. Nesse sentido, encomendaram ao Comitê 
Coordenador Regional a tarefa de coordenar com as diferentes instâncias do Setor Educacional do 
MERCOSUL a constituição de uma rede de observação, esclarecimento e estudos, tanto dentro como fora da 
região, de forma subsidiar as posições do Mercosul nas negociações relacionadas. 
 
No que tange ao Mercosul – e não ao mercado global –, haveria certa flexibilidade para o MEC em favor da 
abertura de serviços educacionais intra-regionais em algumas áreas. Por força de compromissos 
anteriormente assumidos pelo Brasil no Mercosul, o após consulta ao MEC, o Itamaraty apresentou ao Chile 
em 2007 os mesmos compromissos assumidos com o bloco regional nas áreas de Educação Superior, 
Educação para Jovens e Adultos e Educação Especial. 
 

Organização dos Estados Americanos (OEA) 
 
O MEC contribui anualmente com 150 mil dólares para a Conta Educação do Fundo Especial Multilateral do 
CIDI/OEA-FEMCIDI. Desde 2004, o FEMCIDI vem financiando Projetos Hemisféricos, dos quais o Brasil 
participa nas seguintes áreas: 
• Gestão e Certificação Escolar para a Formação e Credenciamento de Competências Trabalhistas Chave 

no Segundo Nível da Educação Secundária – o Brasil coordena o grupo de países do Mercosul; 
• Respostas aos Desafios de Melhorar a Qualidade do Recrutamento e Seleção, Formação Inicial, 

Desenvolvimento Profissional e Avaliação do Corpo Docente; 
• Elaboração de Políticas e Estratégias para a Prevenção do Fracasso Escolar; e 
 
Além desses, o Brasil participa também do Programa de Educação em Valores e Práticas Democráticas, que 
valoriza as iniciativas em educação para a democracia, paz e direitos humanos no Hemisfério, financiado 
pelo fundo de reserva para a Educação da OEA. 
 
O Ministro Haddad participou da IV Reunião de Ministros da Educação, realizada em Tobago, em agosto de 
2005, que aprovou texto sobre educação para inclusão na Declaração de Mar del Plata (IV Cúpula das 
Américas) e a Declaração de Scarborough e Compromisso de Ação.  
 
Em novembro de 2007, o MEC participou da V Reunião de Ministros da Educação, em Cartagena das Índias, 
ocasião em que se adotou o “Compromisso Hemisférico pela Educação Inicial”. O Ministro Haddad foi 
representado pela Secretária de Educação Básica, Maria do Pilar. A implementação do Compromisso 
Hemisférico será coordenada pela Comissão Interamericana de Educação (CIE), a partir de Plano de 
Trabalho para o biênio 2007-2009. A Declaração Ministerial destaca os seguintes compromissos: 
 
• construção de uma cultura democrática no Hemisfério por meio da implementação do Projeto 

Interamericano de Educação em Valores e Práticas Democráticas, enfatizando que os valores e práticas 
propícios à convivência pacífica devem ser construídos na primeira infância; 
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• desenvolvimento de indicadores por meio do Projeto Regional de Indicadores Educacionais (PRIE) e 
desenvolver indicadores adequados da educação na primeira infância e pré-escola; 

• promoção da formação profissional de qualidade e desenvolvimento contínuo dos profissionais da 
educação, docentes e técnicos da educação na primeira infância. 

 
Naquela ocasião houve também a eleição de Autoridades e Comitê Executivo da Comissão Interamericana 
de Educação para o período 2007-2009. O Brasil foi eleito para a 2a. vice-presidência.  
 

Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) 
 
Em julho de 2005, em Toledo, Espanha, foi realizada a XV Conferência Ibero-americana de Educação, que 
teve como um de seus resultados o documento "Bases para um Pacto Ibero-americano pela Educação: pela 
Prioridade da Educação nas Iniciativas da Troca da Dívida". 
 
Em outubro de 2005, a Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo aprovou Declaração que 
contém itens relevantes para a educação: apoio às iniciativas de conversão da dívida externa por 
investimentos educacionais, lançamento do Ano Ibero-americano de Alfabetização e lançamento do Espaço 
Ibero-americano do Conhecimento. 
 
Realizou-se, em julho de 2006, em Montevidéu, a XVI Conferência Ibero-Americana de Educação. Na 
ocasião, o Ministro Fernando Haddad foi representado pelo então Secretário-Executivo Adjunto, André 
Lázaro. Foram discutidos quatro temas:  
• Plano Ibero-americano de Alfabetização e Educação Básica de Jovens e Adultos (2007/2015) 
• Espaço Ibero-americano do Conhecimento 
• Conversão de partes do serviço da dívida externa dos países por investimentos em Educação 
• Plano Ibero-americano de Leitura 
 
Realizou-se, em outubro de 2006, a X Reunião Ordinária da Assembléia-Geral da OEI, na Cidade do 
México. O então Secretário-Executivo Adjunto, André Lázaro, representou o Ministro Haddad.  
 
O SEED Carlos Bielschovisky chefiou delegação brasileira à XVII Conferência Ibero-americana de 
Educação, realizada em Valparaíso, em julho de 2007. A Declaração de Valparaíso, documento final da 
reunião, reitera: o compromisso com a erradicação do analfabetismo e com a universalização da educação 
básica na Região; a importância de se continuar avançando na estruturação do Espaço Ibero-americano do 
conhecimento e a concretização dos esforços de incremento da mobilidade acadêmica; e a necessidade de 
consolidação da Rede Latino-americana de Portais Educativos (RELPE) como entidade articuladora de 
portais locais, especialmente no acesso a conteúdos educacionais a pessoas e instituições das zonas mais 
isoladas da Região.  
 
O Brasil apresentou proposta de constituição de banco de objetos educacionais complexos, vinculado à 
RELPE, para apoio aos conteúdos curriculares da educação básica e superior. A Secretaria Geral da OEI 
comprometeu-se a apoiar a elaboração de minuta de projeto para consolidação da proposta brasileira.  
 
O Secretário Geral Álvaro Marchesi propôs a realização de estudo sobre a criação de uma Universidade 
Ibero-americana voltada para a pós-graduação, idéia apoiada pelo Brasil, que deverá integrar o grupo de 
estudos. 
  
Cabe destacar a criação de Comissões de Especialistas Ibero-americanos nas seguintes áreas: reformas 
educacionais e qualidade do ensino, avaliação, educação inicial, formação técnico-profissional, alfabetização 
e educação permanente, TICs, educação em valores e formação de cidadãos, leitura e bibliotecas escolares, 
rormação de professores, políticas de inclusão educacional, ciência, tecnologia e sociedade, educação 
artística, cultura e cidadania e cultura e desenvolvimento. 
 
A OEI apóia o projeto de Escolas Bilíngües de Fronteira do Mercosul. 
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Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) 
 
A OTCA, juntamente com os Ministérios de Educação da Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, 
Suriname, Venezuela e a Guiana Francesa, que participou como convidada, concedeu prêmio a 45 estudantes 
de ensino médio, em junho de 2006, na forma de viagem à região Amazônica seguindo os “Caminhos de 
Orellana”. 
 

UNESCO 
 
Conferências Gerais 
 

• Participação do Ministro Haddad 
 

O Ministro Fernando Haddad presidiu a delegação brasileira nas 33ª e 34ª Conferências Gerais da UNESCO, 
realizadas nos meses de outubro de 2005 e 2007, afiançando a liderança conquistada pelo País no âmbito da 
agenda educacional multilateral.  
 
O Ministro Haddad se reuniu, nas duas ocasiões, com o Diretor-Geral da UNESCO, Koichiro Matsuura. No 
último encontro, dialogou sobre a organização da VI Conferência Internacional de Educação de Adultos 
(CONFINTEA), a ser realizada no Brasil em maio de 2009, bem como suas conferências regionais 
preparatórias; a Conferência Internacional sobre Educação Superior (2009) e a conferência regional 
preparatória de Cartagena (2008); a importância da cooperação Sul-Sul e no formato triangular Norte-Sul-
Sul (entre países desenvolvidos e em desenvolvimento); e, nesse particular, a relevância da de difusão de 
boas práticas nos países em desenvolvimento, que podem ser aplicadas pelos menos desenvolvidos.  
 

• Mesas-Redondas de Ministros da Educação 
 

Nas duas Conferências, o Ministro Haddad participou das Mesas-Redondas de Ministros da Educação 
realizadas em paralelo à Conferência-Geral. Em 2007, o Ministro proferiu palestra no painel sobre “Parcerias 
em favor da educação e do desenvolvimento”, no contexto geral do tema “Educação e Desenvolvimento 
Econômico”. Em sua intervenção, sublinhou que o Oitavo Objetivo do Milênio – a parceria global para o 
desenvolvimento – tem sido o menos discutido e implementado. Apesar disso, tal objetivo é condição crucial 
para a realização dos sete outros objetivos, cujo ônus não pode recair exclusivamente sobre os ombros dos 
países pobres. Defendeu fortalecimento da capacidade nacional dos países em desenvolvimento com vistas a 
elaborar suas próprias estratégias nacionais de desenvolvimento. Nesse processo, poderiam ser aproveitadas 
as melhores práticas, programas e políticas de grandes países em desenvolvimento – Brasil, México, China e 
Índia, entre outros – no âmbito da chamada cooperação Sul-Sul. O Brasil, por exemplo, coloca à disposição 
as experiências acumuladas em programas como bolsa-escola / família, merenda escolar, distribuição 
gratuita do livro didático, financiamento (FUNDEB) e formação de professores (Proformação, UAB), entre 
outros. Essa cooperação pode também incorporar recursos e experiências de países desenvolvidos, em um 
formato triangular (Norte-Sul-Sul). O Ministro também defendeu o aumento nos recursos destinados à 
educação em todo o mundo, tanto no plano dos respectivos orçamentos nacionais quanto nas transferências 
internacionais para países pobres, inclusive por meio de mecanismos inovadores como a conversão de dívida 
externa. Propôs, ademais, o aprofundamento de parcerias públicas e público-privadas em escala mundial. Por 
fim, ressaltou a importância do incentivo à pesquisa em Ciência e Tecnologia nos países em 
desenvolvimento, de maneira a evitar a evasão de cérebros.  
 
As conclusões da Mesa Redonda coincidiram plenamente com as posições defendidas pelo Brasil: visão 
sistêmica da educação, em particular a importância da educação superior para a educação básica; educação 
de qualidade como base para a realização de outros direitos sociais; educação inclusiva; alfabetização 
vinculada à educação continuada; relevância da formação docente; expansão da educação técnica e 
profissional e da aproximação com o mundo do trabalho; emprego de tecnologias de educação a distância; 
respeito à diversidade cultural e ambiental; fortalecimento da cooperação internacional, com ênfase na 
construção de capacidades locais; aumento nos recursos investidos na educação; compartilhamento das 
melhores práticas; parcerias público-privadas; papel do Estado na regulamentação e organização da educação 
oferecida pelo setor privado; e melhor coordenação entre os diversos programas e iniciativas internacionais. 
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• Comissão de Educação 
 
A Comissão de Educação da 34a. Conferência Geral foi presidida por Ricardo Henriques (ex-SECAD). A 
Comissão aprovou duas prioridades setoriais para o biênio 2008-2009: Liderar o programa “Educação para 
Todos” (EPT) por meio de uma melhor coordenação e assistência aos Estados membros com vistas à 
concretização dos objetivos de EPT e dos Objetivos do Milênio, com base no Plano de Ação Global; e 
promover a alfabetização e a educação de qualidade para todos em todos os níveis, por meio da educação 
continuada (lifelong learning) tanto formal quanto informal, com ênfases na África, na igualdade de gênero e 
nos países de menor desenvolvimento.  
 
A delegação do Brasil apresentou e patrocinou duas resoluções: Conferência Mundial de Educação Superior, 
a ser realizada em 2009, e suas conferências regionais preparatórias, que terão lugar em 2008, e conversão de 
dívida externa em investimentos educacionais. Em ambos os projetos foram apoiados por diversos países e 
aprovados pela Comissão. 
 
A Conferência Mundial de Educação Superior terá como objetivo discutir os avanços ocorridos desde a 
primeira Conferência do gênero, realizada em 1998. A UNESCO é o único organismo internacional do 
sistema das Nações Unidas que possui mandato no campo do ensino superior, que é essencial para a 
realização dos grandes projetos em todos os níveis de educação em escala (a exemplo dos “Objetivos do 
Desenvolvimento do Milênio” e do programa “Educação para Todos”). 
 
O Brasil ainda apoiou resolução sobre o programa “Educação para Todos” da UNESCO, no sentido de 
fortalecer as capacidades nacionais para a elaboração de políticas públicas em educação, a cooperação entre 
países em desenvolvimento (Sul-Sul) e o compartilhamento de boas práticas educacionais. 
 
Vale destacar o debate realizado sobre a questão do ranking de universidades. A França apresentou projeto 
de resolução sobre a necessidade de “ampliar os critérios de avaliação internacional dos estabelecimentos de 
ensino superior”. O projeto foi rejeitado, em particular por causa da oposição de Brasil, Índia, Paquistão, 
África do Sul, México e Venezuela. A França tentou esclarecer, no curso do debate, que não pretendia 
estabelecer novos critérios, nem hierarquizar universidades, mas justamente discutir os critérios existentes, 
numa tentativa de harmonização. O Brasil recordou que o tema poderia ser tratado no âmbito da Conferência 
Mundial sobre Educação Superior. No relatório oral da Comissão de Educação, foi aprovada proposta 
brasileira que recomendava a realização de um estudo comparativo sobre os diferentes sistemas de avaliação 
universitária. 
 

• Convenção contra Discriminação na Educação 
 
Realizou-se reunião dos Estados Partes da Convenção contra a Discriminação na Educação, em paralelo à 
34a. Conferência Geral da UNESCO. A delegação brasileira apresentou os importantes progressos 
realizados, em especial: a criação da SECAD, em 2004; as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras e Africana; o programa 
Uniafro; a introdução do quesito “cor” no Censo Escolar; o programa Diversidade na Universidade; o 
programa Brasil Quilombola; o programa Brasil Alfabetizado (em renovação); a ação da SEESP; o programa 
Escola que Protege; o programa Brasil sem Homofobia; o programa Ética e Cidadania; e os programas com 
impacto indireto na inclusão de grupos menos favorecidos, como a Bolsa-Família, o PNAE, o ProUni e o 
FIES. 
 
Cooperação triangular. EFA , E-9 e FTI. Melhores práticas 
 
Propostas feitas pelo Ministro Haddad durante a 33a. Conferência Geral, em 2005, tiveram desdobramentos 
importantes nos anos seguintes: 
 
• fortalecimento da cooperação entre em países em desenvolvimento (Sul-Sul), em especial da cooperação 

entre os países do E-9; e  
• cooperação triangular (Norte-Sul-Sul), no qual os países desenvolvidos e entidades doadoras aportariam 

recursos e apoio técnico e países em desenvolvimento com reconhecida tradição em políticas 
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educacionais partilhariam experiências bem-sucedidas com vistas à formulação de planos nacionais de 
educação. 

 
Na 5ª Reunião do Grupo de Alto Nível de Educação para Todos (EFA), realizada em novembro de 2005, em 
Pequim, o esquema triangular de cooperação foi reafirmado pelos Ministros de Educação. A reunião, além 
de acolher a proposta brasileira, recomendou que os parceiros da EFA explorem o potencial de mecanismos 
de financiamento inovadores para mobilizar recursos para a educação, que podem ser adotados na forma de 
conversão da dívida externa e da ampliação da International Finance Facility (FTI). A FTI constitui parceria 
global lançada em 2002 entre países doadores e países de baixa renda com vistas a realizar os Objetivos do 
Milênio no plano da universalização da educação primária. Liderada pelo Banco Mundial a FTI coordena, de 
certa forma, a aplicação da Ajuda ao Desenvolvimento (ODA) à educação. 
 
Outro passo importante foi dado na Reunião do Grupo de Alto Nível EFA e na Reunião de Parceiros do FTI, 
realizadas no Cairo, em novembro de 2006, a FTI acolheu a proposta feita pelo Brasil de ampliar o número 
de membros de seu comitê executivo (steering committe), incluindo países em desenvolvimento em sua 
composição.  
 
Na trilha dessa nova articulação, os Representantes junto à UNESCO dos países do E-9 promoveram duas 
reuniões em Paris onde se decidiu – mais uma vez, atendendo a proposta brasileira – pela geração de um 
portfolio de boas práticas para apresentação à UNESCO, com vistas a iniciar efetivamente a cooperação Sul-
Sul e Norte-Sul-Sul. A parte relativa às boas práticas brasileiras inclui os seguintes programas e políticas: 
Bolsa Família, Brasil Alfabetizado e Fazendo Escola, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – 
SAEB, Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 
e Proformação. 
 
A parceria dos países do E-9 em favor da agenda proposta pelo Brasil é chave, pois juntos (Bangladesh, 
Brasil, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão) reúnem uma população de 3,2 bilhões, 
mais de 50% da população mundial; 53% de todas as crianças em idade escolar e 40% do número estimado 
de 104 milhões de crianças fora da escola; 70% dos 862 milhões de adultos analfabetos, existentes no 
mundo, sobretudo do sexo feminino.  
 
Um Fundo de Contribuição voluntária foi criado pela UNESCO, em 2007, para o desenvolvimento de 
projetos específicos de cooperação Sul-Sul, que deverão sair do “Banco de boas práticas” em fase de 
construção. O Brasil contribuiu com US$ 40 mil para esse Fundo. 
 
A próxima reunião E-9 (V Reunião de Ministros) será realizada em março de 2008, em Bali, sobre o tema da 
questão docente. Os relatórios nacionais estão em fase de preparação, devendo ser entregues em janeiro de 
2008 para compilação e publicação pela UNESCO. O guia para a preparação dos Relatórios já reflete o 
“espírito” da proposta brasileira quando pede que cada capítulo termine com uma oferta concreta de 
cooperação técnica ou indicação de área na qual gostaria de recebê-la. Os resultados da reunião deverão dar 
o pontapé inicial para a construção do “Banco de boas práticas” e para a concretização das primeiras 
experiências de cooperação Sul-Sul ou Norte-Sul-Sul. 
 
Conversão de dívida em educação 
 
Uma das vitórias da delegação brasileira foi a aprovação, na Comissão de Educação da 33ª. Conferência 
Geral, de Resolução que cria Grupo de Trabalho sobre a Troca de Dívida por Educação e convida a 
UNESCO a participar ativamente do debate sobre as iniciativas nesse campo. O objetivo é ampliar as 
perspectivas de mecanismos inovadores para alcançar os objetivos do Programa Educação para Todos (EFA) 
e analisar o impacto da troca de dívidas sobre os investimentos em educação. O mandato do GT foi renovado 
pela 34ª. Conferência Geral da UNESCO, com a aprovação da resolução apresentada conjuntamente por 
Brasil e Argentina. 
 
Nesse contexto, realizaram-se em Buenos Aires e Paris, respectivamente em junho e novembro de 2006, as 
primeiras reuniões do GT, que acordou a troca de experiências e documentos entre os participantes. A 
terceira reunião foi realizada em Buenos Aires, em julho de 2007. Na ocasião, compareceram representantes 
de Argentina, Brasil, Costa Rica, Espanha, Filipinas e Marrocos, além de ADEA, EURODAD, 
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LATINDADD, OEI, UNESCO e UNICEF. O GT elaborou relatório entregue ao Secretário-Geral da 
UNESCO, Koichiro Matssura, durante a Conferência-Geral de outubro de 2007. O Brasil propôs a 
elaboração de um menu de boas práticas, no qual deveriam ser elencados programas e áreas passíveis de 
receberem recursos oriundos da conversão da dívida. Houve consenso de que os pontos relevantes do 
processo de conversão são: não-condicionalidade na escolha dos programas elegíveis; respeito às agendas 
nacionais, sem intervenções dos países credores; e possibilidade de uso de bônus privados. 
 
Desde 2005, dezenas de iniciativas de conversão de dívida por educação se concretizaram, com especial 
destaque para a atuação da Espanha como país credor de países latino-americanos. 
 

União Européia 
 
Comissão Mista 
 
A X Comissão Mista Brasil-União Européia ocorreu em Brasília, em março de 2007. Acordou-se avançar 
nas discussões sobre cooperação e mobilidade acadêmica nas áreas de educação superior e pós-graduação, 
por meio do programa Erasmus Mundus External Cooperation Window. Constituiu-se Grupo de Trabalho 
para preparar o Call for proposals 2007, no valor total de 18.605 milhões de euros que deve ser 
comprometido entre 2007-2010. O primeiro edital foi lançado em dezembro de 2007, no valor de 9.3 
milhões de euros (valor idêntico será utilizado no segundo edital) para programas de intercâmbio no 
exercício 2008-2009. A apresentação de propostas tem como data limite 15 de fevereiro de 2008. Deverão 
ser constituídos consórcios universitários brasileiros e europeus. Pela primeira vez o Brasil participa do 
Erasmus Mundus. 
 
EuroSocial 
 
O Programa regional para a coesão social na América Latina – EuroSocial tem por objetivo contribuir para 
políticas públicas em educação, saúde, administração da justiça, fiscalidade e emprego. O MEC participa do 
consórcio selecionado pela Comissão Européia para implementar o programa. Os temas do Setor de 
Educação são: acesso à escola básica no meio rural; educação básica nas zonas desfavorecidas das grandes 
cidades; ensino técnico e profissional; gestão de centros em um contexto de violência; e exclusão educativa 
(mecanismos sócio-educativos de inclusão laboral e educação nas prisões). 
 
O então Secretário Executivo Adjunto do MEC, Dr. André Lázaro, chefiou a delegação brasileira ao I 
Encontro de Redes Eurosocial em Cartagena das Índias (Colômbia), em junho de 2006. O encontro decidiu 
iniciar a elaboração de uma Rede Latino-americana de Educação em Prisões. O Fórum Eurosocial de 
Educação em Prisões se reuniu em novembro, em Belo Horizonte, paralelamente aos encontros do Mercosul. 
O Fórum propôs aos Ministros da Educação dos países do Mercosul, na linha do acordado em Cartagena, a 
criação da Rede Latino-americana de Educação em Prisões. Os Ministros endossaram as conclusões do Foro 
e criaram a Rede. 
 
O II Encontro de Redes Eurosocial foi realizado em Antigua, Guatemala, em junho de 2007, com o tema 
“Igualdade, Estado e Cidadania: os pilares da Coesão Social”. Na ocasião, foram discutidos os seguintes 
assuntos: participação e compromisso das instituições públicas participantes do Eurosocial/Educação; 
impulso a novas linhas de ações intersetoriais (Educação/Emprego/Fiscalidade); e incremento à visibilidade 
do Projeto na América Latina. 

 
ALCUE 
 
A Assessoria Internacional, como membro do Comitê de Seguimento do Espaço Comum de Educação 
Superior da América Latina, Caribe e União Européia (ALCUE), participou, em Medellín, em maio de 2007, 
da XI reunião do Espaço. Os temas discutidos na reunião foram: Portal ALCUE, Programa de Cátedras, 
propostas de ações-piloto na área de engenharia e formação de professores, Seminário de Avaliação e 
credenciamento ALCUE e Mecanismo de financiamento das ações do Comitê de Seguimento. 
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Anteriormente, fora realizada em abril de 2006, em Maceió, a X Reunião do Comitê de Seguimento do 
ALCUE, quando foi aprovado o Projeto Piloto de Mobilidade ALCUE nas áreas de engenharia e formação 
de professores, com os seguintes objetivos: 
• assegurar às IES o conhecimento recíproco dos respectivos processos de formação dos estudantes; 
• assegurar a reciprocidade da participação nos fluxos entre as regiões; 
• promover a mobilidade de docentes por períodos curtos para conhecimento recíproco dos processos de 

formação nas instituições envolvidas, estabelecimento de planos de atividades a serem desenvolvidos 
pelos alunos e acompanhamento e avaliação periódica dos resultados do programa; 

• assegurar a isenção de taxas acadêmicas nas instituições de destino;  
• assegurar, previamente, o recíproco reconhecimento acadêmico das atividades, quando realizadas e 

aprovadas na instituição do outro país; 
• realizar seminários, encontros e demais atividades necessárias ao apoio dos programas; 
• promover oportunidades de prática profissional através de estágios; e 
• assegurar a oportunidade de aprendizagem do idioma e cultura do país de acolhida. 

 
UNICEF 

 
O MEC / SEB tem parceria com o UNICEF nas seguintes ações e programas: 
• PROFORTI, cujo foco é a formação em serviço das equipes das Secretarias de Educação e dos gestores 

educacionais e a oferta de subsídios didáticos e tecnológicos para a reestruturação das Secretarias em 
conformidade com os novos marcos legais e o fortalecimento da educação básica com qualidade e 
inclusão social; 

• Estudo para apoiar a melhoria da educação em todo o Brasil – o “Aprova Brasil, o direito de aprender” – 
que traz a experiência de 33 escolas públicas brasileiras que conseguiram melhorar a qualidade da 
educação, garantindo acesso, permanência e sucesso escolar. Engloba escolas de 14 Estados e do Distrito 
Federal, localizadas em pequenos municípios ou nas periferias de grandes cidades e que são freqüentadas 
por crianças de famílias de baixa renda que alcançaram notas maiores do que a média brasileira nas 
provas de leitura e matemática na avaliação Prova Brasil. A pesquisa identifica aspectos relacionados à 
gestão, à organização e ao funcionamento dessas escolas. 

• Selo UNICEF “Município aprovado”, na área de projetos pedagógicos de inclusão em contextos 
regionais: Semi-Árido, Amazônia, Baixada maranhense, educação no Campo, quilombos e população 
indígena, com premiação de Municípios cuja atuação se destaca. Em 2007, a UNICEF reconheceu 192 
municípios do Semi-árido por melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes nos últimos dois 
anos nas áreas de saúde, educação, garantia do registro civil, educação ambiental, entre outros direitos. 

• Saúde e Prevenção nas Escolas: a educação no enfrentamento ao HIV, numa parceria que envolve 
também o Ministério da Saúde e a Unesco. Até o fim de 2007, o programa alcançou sete milhões de 
adolescentes em todo o País. O objetivo é combinar informação sobre sexualidade e a prevenção das 
DST e do HIV/AIDS com a participação desses estudantes em suas escolas. 

 
Merece ainda destaque a parceria no programa Família Brasileira Fortalecida, que distribui kits sobre a 
atenção, os cuidados e a educação de crianças de 0 a 6 anos. O UNICEF atua na inclusão das 800 mil 
crianças e adolescentes que estão fora da escola e na garantia de uma educação de qualidade aos jovens de 
até 17 anos. Promove, também, a Alfabetização, a gestão de democrática das escolas e a Educação integral e 
a expansão de ações complementares à escola e da atenção individualizada.  
 
O estudo “Aprova Brasil, o Direito de Aprender”, realizado pelo UNICEF em 2006, identificou fatores 
comuns a 33 escolas que, apesar de todas as condições desfavoráveis, conseguiram causar um forte impacto 
positivo sobre a vida e a aprendizagem dos alunos. O impacto se refletiu nos excelentes resultados que essas 
crianças alcançaram na Prova Brasil 2005. Foram identificados três fatores comuns nessas escolas: o papel 
central do professor, o projeto pedagógico da escola e a participação dos alunos. As escolas foram escolhidas 
pelo INEP e pelo UNICEF com base nos melhores Indicadores de Efeito Escola (IEE), que mede o impacto 
que a escola tem na vida e no aprendizado dos alunos (na composição do critério científico entram dados 
socioeconômicos dos alunos, perfil do município e desempenho na Prova Brasil). No estudo, sete dimensões 
foram consideradas fundamentais para a aprendizagem: ambiente educativo, prática pedagógica, avaliação, 
gestão escolar democrática, formação e condições de trabalho dos profissionais da escola, ambiente físico 
escolar e acesso, sucesso e permanência na escola. 
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Parte III – Novas iniciativas 
 

Primeiro Encontro de “Brasilistas” Europeus 
 
 
O Ministro Fernando Haddad inaugurou, em outubro de 2007, em Madri, o I Encontro de Estudiosos do 
Brasil na Europa. O evento foi organizado pela Embaixada do Brasil em Madri com o apoio do MEC / 
CAPES e da Fundação Cultural Hispano-Brasileira. Compareceram representantes de núcleos acadêmicos de 
Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Itália, Portugal e Reino Unido, dos Ministérios da 
Educação e da Cultura da Espanha, do Consulado do Brasil e instituições como a Agência Espanhola de 
Cooperação Internacional (AECI), da União Européia (Unidade da América Latina da Direção Geral de 
Relações Exteriores e Direção-Geral de Pesquisa, respectivamente responsáveis por programas como 
Erasmus Mundus e Marie-Curie), Fundação Carolina e Grupo Santander - Universia. Em total, cerca de 50 
participantes estrangeiros compareceram. Do lado brasileiro, ainda participaram, como professores 
convidados, Jorge Schwarz e Sérgio Adorno, ambos da USP; e, como representantes do MEC, o Secretário 
Executivo Adjunto, Francisco das Chagas, o Diretor de Avaliação da CAPES, Renato Janine Ribeiro e o 
Assessor Internacional, Alessandro Candeas. 
 
O Professor Renato Janine Ribeiro fez apresentação dos programas da CAPES e dirigiu os trabalhos. Os 
diversos representantes dos núcleos acadêmicos apresentaram suas linhas de pesquisa, destacando as fontes 
de recursos disponíveis, as publicações realizadas e os aspectos institucionais. Foi sublinhada a mudança da 
imagem do Brasil, que deixa de ser essencialmente “problemática” e passa a ser cada vez mais vista como 
positiva, a partir de uma compreensão mais sofisticada de sua sociedade, economia e política. Representantes 
da União Européia apresentaram os programas Erasmus Mundus e Marie-Curie, que têm demonstrado 
interesse em ampliar consideravelmente a participação do Brasil como beneficiário para financiamento de 
projetos de mobilidade e pesquisa. Em seguida, realizaram-se mesas-redondas sobre mobilidade acadêmica, 
cooperação em linhas de pesquisa e programas editoriais e sobre as perspectivas da rede de estudos 
brasileiros. 
 
Como resultado desse primeiro encontro, deve ser conformada uma rede de “brasilistas” europeus. A 
segunda reunião está prevista para meados de 2008, também na Espanha. 

 
 


