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A proposta deste artigo é analisar como a disseminação de princípios de harmonização na 

área de educação superior no Mercosul, entre 1991 e 2013, pode ter impactado nos 

princípios, programas e ações da mesma área no Brasil. Tem-se, como hipótese, que o 

Brasil opta pela adoção das políticas estabelecidas pela área de educação superior do 

bloco regional. A partir de uma análise qualitativa dos acordos, tratados e atas referentes 

ao ensino superior no Mercosul Educacional, e das publicações oficiais do governo 

brasileiro, tendo como fundamentos as teorias de transferência e difusão de políticas 

públicas, verifica-se que o bloco regional funciona como um espaço de síntese e 

disseminação de políticas públicas educacionais, em que o Brasil atua não apenas como 

um “doador” mas também como um “receptor”. 

 

Palavras-chave: Transferência e difusão de Política Pública. Organizações Internacionais. 

Mercosul. 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Em 1991, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinam o Tratado de Assunção, 

que forma o Mercosul. Dentro de uma série de objetivos do bloco,  destaca-se o último, 

que prevê a harmonização da legislação com vistas a promoção da integração entre os 

membros em áreas pertinentes (TRATADO DE ASSUNÇÃO, 1991).  Entretanto,  neste 

quesito, não estão elencadas quais são aquelas consideradas prioritárias, o que possibilita 

que seja feita uma análise mais abrangente. 

 Nesse sentido, este trabalho está voltado a área educacional, que apresenta, desde 

seu início, a celebração de vários acordos, compreendendo todos os níveis de ensino. 

Especificamente no ensino superior, programas e projetos delineados em âmbito 

mercosulino encontram-se em vigência nos países membros: a Acreditação Regional de 

Cursos Universitários do Mercosul — ARCU-SUL, o Programa de Mobilidade 
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Acadêmica Regional — MARCA, o Programa de Associação para o Fortalecimento dos 

Cursos de Pós-graduação e o Programa de Associação de Projetos Conjuntos de Pesquisa. 

No Brasil, os órgãos responsáveis pela sua negociação e implantação dessas políticas são 

o Ministério da Educação — MEC e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES.  

Pretende-se, neste artigo, analisar como a disseminação de princípios de 

harmonização na área de educação superior no Mercosul, entre 1991 e 2013, pode ter 

impactado nos princípios, programas e ações da mesma área no Brasil. Para tanto, fez-se 

uma análise documental comparativa entre tratados/atas e atas do bloco e as políticas 

brasileiras desta área, baseado no seguinte questionamento:  há transferência e difusão de 

princípios, programas e ações de política pública de ensino superior do Mercosul para o 

Brasil?  

Entende-se como transferência o processo pelo qual política, medidas 

administrativas e/ou princípios de determinado contexto/sistema são usados no 

desenvolvimento dos mesmos em outro contexto/sistema, de acordo com Dolowitz e 

Marsh (2000).  Neste contexto, o engajamento de um países a organismos internacionais 

podem delinear seu desenho de  políticas públicas.  Assim, a parte-se da hipótese que a 

adesão do Brasil ao Mercosul pode ter impactado as políticas públicas de ensino superior 

do país. 

 

 

2. REGIMES DE INTEGRAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Os processos de integração em regionais podem aperfeiçoar hábitos e políticas 

com essa finalidade, práticas necessários ao desenvolvimento destes em maior escala, 

segundo Karl Deustch (1982). Para ele, questões como manutenção da paz, ampliação 

das capacidades de finalidades múltiplas, realização de tarefas específicas e construção de 

imagem – relacionada a interdependência econômica, da comunicação entre as partes, 

assim como da percepção de interesses comuns – estão entre as principais tarefas dos 

blocos regionais. 

Essa cooperação entre os países aconteceria pela crescente interdependência em 

aspectos econômicos,  de comunicação e de aspirações humanas. Essa interdependência 

http://www.capes.gov.br/
http://www.capes.gov.br/
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afeta tanto a política mundial quanto o comportamento dos Estados.  

Os processos de integração em regionais podem aperfeiçoar hábitos e políticas 

com essa finalidade, práticas necessários ao desenvolvimento destes em maior escala, 

segundo Karl Deustch (1982). Para ele, questões como manutenção da paz, ampliação 

das capacidades de finalidades múltiplas, realização de tarefas específicas e construção de 

imagem – relacionada a interdependência econômica, da comunicação entre as partes, 

assim como da percepção de interesses comuns – estão entre as principais tarefas dos 

blocos regionais. A integração progride e se fortalece à medida que os interesses dos 

diversos segmentos da sociedade são vinculados ao processo.  

Para Keohane e Nye (2001) essa cooperação entre os países aconteceria pela 

crescente interdependência em aspectos econômicos, de comunicação e de aspirações 

humanas. Essa interdependência afeta tanto a política mundial quanto o comportamento 

dos Estados. Os regimes internacionais estão relacionados a criação e aceitação, para 

certos tipos de atividades, de regras ou instituições, o que regulamenta e controla as 

relações transnacionais ou interestatais. Ao mesmo tempo que delineiam a estrutura de 

poder do sistema internacional, os regimes também afeta, a negociação política e 

econômica interna. Sob esta ótica, os Estados deixam de ser atores exclusivos de relações 

internacionais e outras formas se destacam; fazem parte deste novo cenário as elites 

governamentais e não governamentais e organizações transnacionais econômicas.  Isto é, 

haveria canais múltiplos interligando os Estados, diversificando as temáticas da agenda 

internacional, antes pautadas exclusivamente pelas questões militares, tornando a 

distribuição de poder fator importante. Com isso, a interdependência assimétrica e as 

organizações internacionais, assim como outros instrumentos de influencia, podem ser 

usados para defesa dos interesses. Desta forma, há um limite tênue entre políticas 

internacionais e políticas domésticas.  

Embora com visões diferentes dentro da corrente liberal, os autores apresentam 

um ponto em comum: a participação das diversas camadas da sociedade nos processos de 

integração. Não se trata apenas da participação das elites governamentais, mas também 

dos mais diversos setores como políticos, intelectuais e até da sociedade em geral. Essa 

interdependência entre as partes e o relacionamento de poder são determinantes na 

formação e caracterização dos regimes internacionais, que são comparados estruturantes 
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de relação benéficas entre as partes, com objetivos de longo prazo, de acordo com 

Keohane (1982). 

Regimes internacionais também podem ser definidos como “princípios, normas, 

regras e procedimentos de tomada de decisões de determinada área das relações 

internacionais em torno dos quais convergem as expectativas dos atores”, conforme  

Krasner (2012, p. 93). Em outras palavras, há o estabelecimento de uma expectativa de 

comportamentos dos Estados que compartilham daqueles princípios e procedimentos de 

tomada de decisão, da mesma forma acontece na integração regional.  Medeiros, 

Meunier e Cockles (2015, p. 549), por exemplo, ao tratar da relação entre União 

Europeia e Mercosul, apontam que, a partir de 1980, com a evolução da legislação do 

bloco europeu, houve o desenvolvimento de um regime internacional de integração 

regional.       

O estado, então, deixa de ser um ator exclusivo em âmbito internacional e, diante 

desta perspectiva de integração, cria, em associação com outros, organizações 

internacionais.  Seitenfus (1997, p. 26-27),  as descreve como  “sociedade entre Estados, 

constituída através de um Tratado, com a finalidade de buscar interesses comuns através 

de uma permanente cooperação entre os seus membros”.   No caso latino americano, as 

tratativas com essa finalidade já estão presentes desde 1980, através do Tratado de 

Montevidéu.  O aprofundamento das relações acontece mais tarde, quando, em 1988, 

Brasil e Argentina assinam um Tratado de Integração, dando base para a formação de um 

mercado comum. Essa busca pela integração econômica, política, social e cultural com os 

países da América Latina encontra-se expressa na Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, na exposição dos princípios de relações internacionais do país. 

Em 1991, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, em 1991, assinam o Tratado de 

Assunção, que cria o Mercosul, cujas implicações são: 

 

Art 1. Este Mercado comum implica:  

A livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, 

através, entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários e restrições não 

tarifarias à circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de efeito 

equivalente;  

O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma politica 

comercial comum em relação a terceiros Estados ou agrupamentos de Estados 

e a coordenação de posições em foros econômico-comerciais regionais e 

internacionais;  
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A coordenação de politicas macroeconômicas e setoriais entre os Estados 

Partes — de comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e 

de capitais, de outras que se acordem —, a fim de assegurar condições 

adequadas de concorrência entre os Estados Partes; e  

O compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas legislações, nas áreas 

pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de integração. 

(TRATADO DE ASSUNÇÃO, 1991, art. 1). 

 

 

Não há qualquer menção ao longo do tratado sobre quais são as áreas pertinentes 

para o fortalecimento à integração regional. Convém observar, contudo, a 

desenvolvimento do bloco, através da obra Mercosul: legislação e textos básicos, do 

Congresso Nacional e do Ministério das Relações Exteriores (2005, 2010).  Na edição de 

2005,  os temas dominantes são protocolos e tratados que deram origem, estruturam e 

institucionalizam esse organismo, como também questões relacionadas a economia. Na 

edição de 2010,  as questões são ampliadas e incluem documentação referente ao 

Mercosul Social e ao Fundo de Financiamento do Setor Educacional do Mercosul.  Esse 

exemplo demonstra como as áreas de interesse podem mudar à medida que a relação de 

integração evolui. 

O setor educacional representa um dos campos em que o relacionamento, embora 

não previsto no tratado constitutivo, se consolidou. No mesmo ano do Tratado de 

Assunção, os ministros de educação dos países membros assinaram um Protocolo de 

Intenções, no qual reconheciam a relevância das ações da área para consecução dos 

objetivos finais do bloco (MERCOSUL, 1991).  Os principais aspectos abordados no 

documento são referentes ao desenvolvimento de programas voltados a integração dos 

sistemas educacionais, capacitação de recursos humanos para colaboração com o 

desenvolvimento econômico e a formação de consciência social com vistas ao processo 

integrativo. 

O progresso das ações na área educacional continuam com a assinatura de mais 

acordos para os diferentes níveis de ensino. Na educação superior, foco deste artigo,  os 

documentos norteadores são os seguintes:  
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TABELA 1 - ACORDOS DO MERCOSUL DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

DATA ACORDO / TRATADO FINALIDADE 

 

 

30/ 11/1995 

 

Protocolo de Integração Educacional 

para Prosseguimento de Estudos de 

Pós-Graduação nas Universidades dos 

Países-Membros do Mercosul 

 

 

Reconhecimento dos títulos universitários de 

Instituições de Ensino Superior reconhecidas, 

com a finalidade exclusiva de realização de 

pós-graduação acadêmica 

 

 

 

 

 

30/ 11/1995 

 

 

 

Protocolo de Integração Educacional 

para a Formação de Recursos Humanos 

no Nível de Pós-Graduação entre os 

Países Membros do Mercosul 

 

 

 Formação e o aperfeiçoamento de docentes 

universitários e pesquisadores, para o 

fortalecimento da pós-graduação. Também, 

propõe um sistema de intercâmbio entre as 

instituições visando à formação de recursos 

humanos, assim como a troca de informações 

científicas. Por fim, cita o estabelecimento de 

critérios comuns de avaliação da pós-

graduação. 

 

 

 

 

19/ 06/ 1998 

 

Memorando de Entendimento sobre a 

implementação de um mecanismo 

experimental de credenciamento de 

cursos para o reconhecimento de títulos 

de graduação universitária nos países 

do Mercosul (MEXA) 

 

 

Implementação de um mecanismo experimental 

de credenciamento de cursos para o 

reconhecimento de títulos de graduação 

universitária nos países do Mercosul 

 

 

28/05/1999 

 

Acordo de Admissão de Títulos e 

Graus Universitários para o Exercício 

de  Atividades Acadêmicas nos Países 

Membros do Mercosul 

 

 

Para o desenvolvimento de atividades de 

docência e pesquisa, serão admitidos títulos de 

graduação e de pós-graduação reconhecidos e 

credenciados nos Estados Partes 

 

 

 

30/06/2008 

 

Acordo sobre a Criação e 

Implementação de um Sistema de 

Acreditação de Carreiras Universitárias 

para o Reconhecimento Regional da 

Qualidade Acadêmica das Respectivas 

Titulações no Mercosul e Estados 

Associados (ARCUSUL) 

 

 

 

Implementação de um Sistema de Acreditação 

de Carreiras Universitárias (evolução do 

MEXA) 

FONTE: Elaboração da autora, com base em MERCOSUL, 1995a, 1995b, 1998a, 1999a, 2008a. 

 

 

É importante ter conhecimento dos acordos e suas finalidades para se analisar a 

implantação dos mesmos no Brasil, sob a ótica das teorias de transferência e difusão de 

políticas públicas.  Essa análise se torna possível, neste artigo, pois a adesão de um país a 

determinado acordo/tratado pode ser uma das razões do engajamento no processo de 



   
 

 7 

transferência e difusão.   

 

 

3. TRANSFERENCIA E DIFUSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO MERCOSUL 

 

Antes da discussão sobre transferência e difusão
3
, há que se definir políticas 

públicas. Dye (1975, p. 1-2) apresenta uma conceituação abrangente sobre o tema:  “é 

tudo aquilo que os governos escolhem ou não fazer”.  Para ele, os governos fazem 

escolhas a todo momento sobre as mais diversas áreas, não apenas sobre as demandas que 

lhes são apresentadas, mas também sobre a inserção ou não de um assunto em pauta. 

Entretanto, essa definição ainda é ampla para a discussão proposta neste artigo. 

Desta forma, retoma-se o elencado por Page (2008) sobre a dificuldade para determinar 

esse conceito. Para o referido autor, políticas públicas são tanto ações quanto intenções, 

sendo que esta última pode tomar a forma de princípios; os princípios mais do que 

originar uma política, possuem papel fundamental na sua disseminação.  Diante desta 

perspectiva,  política não é apenas o conteúdo, mas também os princípios que embasam 

sua transmissão. 

Neste contexto, Faria (2003) faz um estudo sobre as atuais vertentes de 

formulação, gestão e regulamentação de políticas públicas, em que o conhecimento 

assume lugar de destaque. Alguns exemplos são as comunidades epistêmicas, policy 

networks, policy learning, advocacy coalitions e o processo de transferência e difusão de 

políticas públicas, sendo esta última a abordagem escolhida para este artigo. 

Weyland  (2007), apesar dificuldade na elaboração de uma teoria de explicação 

geral dada a variedade de padrões e políticas nos países, propõe uma teoria da difusão da 

política social.  Ele faz uma explanação sobre as pressões externas, apelo normativo, 

aprendizagem racional e heurísticas cognitivas para explicar a adoção de políticas 

similares em vários países na mesma região, contudo, destaca que é impossível analisar o 

fenômeno com base em apenas uma.  O apelo normativo poderia fornecer uma explicação 

interessante para a transferência e difusão de políticas no Mercosul, uma vez que atribui à 

                                                        
3 Transferência e difusão estão sendo tratadas como sinônimas neste trabalho.  Entretanto, para os que 

interessarem saber mais sobre a definição de cada uma, sugere-se Knill (2005) para o estudo de difusão e 

Dolowitz e Marsh (1996, 2000) para o estudo de transferência. 
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persuasão moral e à busca por legitimidade internacional a busca dos países por 

importação de um regime político, o que traria um significado de inovação em um 

modelo normativamente apropriado ou um símbolo da modernidade.  Ao observar os 

tratados do bloco, vê-se que a menção à inserção internacional está presente nos 

documentos. 

A transferência e difusão de políticas públicas em organizações internacionais é 

um dos aspectos abordados por Stone (2001), que foca a discussão nos atores 

internacionais nesses processos, indicando uma transnacionalização dos resultados das 

políticas. Ela entende como atores internacionais tanto os Estados quanto organizações 

internacionais e outros não-estatais. Podem ser considerados objetos de transferência, 

para autora, as políticas, as instituições, as ideologias ou justificativas, as atitudes e 

ideias, as lições negativas podem ser consideradas objetos de transferência.  Dentre as 

explicações dadas para o motivo de engajamento num processo como este, a autora 

explica que regimes internacionais também podem levar a uma harmonização.  

Ao aplicar esta questão ao caso em tela, o Tratado de Assunção (1991) determina 

a harmonização de legislação nos países membros em áreas pertinentes, entretanto não 

delimita quais são.  À medida que a relação entre as partes evolui, a área social e a 

educacional passam a entrar em pauta e mais acordos são firmados, o que demonstra que 

este é processo em constante mudança e também frutos de harmonização da legislação. É 

isto que torna possível a construção do integração regional mercosulina, conforme 

Arslanian (2012, p. 86).  

Para fazer a análise sob a vertente de transferência e difusão de políticas públicas, 

optou-se por utilizar Dolowitz e Marsh (1996, 2000). A opção por esses autores acontece 

por organizarem o referencial teórico da área e oferecerem um quadro conceitual
4
 para 

caracterização e demonstração do processo. Para eles, o envolvimento num processo de 

transferência e difusão de políticas públicas pode acontecer dos seguintes modos: 

voluntário, por insatisfação com o status quo;  coercitivo direto, quando há a imposição 

por parte de outros governos de determinada política/ação; ou, coercitivo indireto, por 

questões externas ou de interdependência. Estas características não seriam estanques, pois 

                                                        
4
 O quadro conceitual estabelecido por Dolowtiz e Marsh (2000, p. 9) abrange os seguintes aspectos: razões 

para transferência (voluntária, mistura ou coercitiva), atores, componentes, origem (passado, nacional ou 

internacional), graus, restrições e demonstração. 
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um processo pode possuir características que envolvem elementos de mais de uma 

classificação.  

Podem ser considerados atores, segundo Dolowitz e Marsh (1996, 2000), os 

oficiais eleitos, os partidos políticos, os burocratas/funcionários públicos, os grupos de 

pressão, as corporações transnacionais, think tanks, os experts políticos e especialistas, as 

instituições supranacionais consultores governamentais e não governamentais. São, ao 

todo, nove categorias, que podem trazer reflexões sobre as razões de engajamento no 

processo assim como o grau de transferência. Dentre esses, os autores destacam o papel 

dos experts políticos, na construção de rede de contatos e intercâmbio de ideias para 

novos programas e/ou políticas, e das organizações intergovernamentais e internacionais, 

meio de comparação em que um membro, em observação das políticas de outro, poderia 

ver elementos a copiar ou adaptar.   

Da mesma forma que os atores envolvidos podem trazer revelações sobre o 

processo, o objeto de transferência também pode provocar reflexões acerca desse. Não se 

trata apenas de estruturas, conteúdos e metas de determinada política, mas também de 

componentes como instituições, ideologias, ideias, atitudes e conceitos, e lições 

negativas, de acordo com Dolowitz e Marsh (1996, 2000).   

Talvez o ator neste processo esteja relacionado com o grau da transferência 

adotada, que podem ser: cópia, implantação de um modelo sem qualquer alteração; 

emulação, quando se trata da ideia em que o modelo é baseado; mistura, combinação com 

outros modelos na busca de um melhor; ou, inspiração, tomada de conhecimento de 

novos modelos que promovem reflexão sobre a realidade local, neste item o resultado 

final pode não ter relação expressa com o original.   Os objetos de transferência podem 

ter como origem um modelo no passado, nacional ou internacional.  

Contudo, deve ser mencionado que há restrições a essas ações.  Os autores 

mencionam que a complexidade política, as políticas passadas, a estrutura, as instituições, 

a viabilidade e as linguagens podem ser alguns dos fatores dificultadores no processo.  

Esses itens podem causar o insucesso do processo. 

Em relação a demonstração do processo de transferência e difusão de politicas 

públicas,  os meios indicados são análise das mídias, relatórios, conferências, reuniões ou 

visitas, e ainda declarações. No caso deste artigo, as atas, os tratados/acordos, sítio 
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eletrônico do governo brasileiro e editais dos órgãos de fomento serão utilizados para 

ilustrar a como as políticas mercosulinas de ensino superior determinam a política 

brasileira da área. 

O Mercosul adquire um caráter de disseminação de políticas entre seus países 

membros, de acordo Marin (2011). O bloco, além de criar políticas públicas de forma 

transnacional, promove a difusão e boas práticas entre seus signatário, por isso utiliza-se 

do conceito de transferência e difusão de políticas para compreender como acontece o 

processo. A partir do da integração e dos tipos de transferência, delimita três formas de 

governança em bloco regional. A primeira é o modelo hierárquico, em que a autoridade 

supranacional se sobrepõe à nacional. A segunda é o modelo intergovernamental, no qual 

há uma acomodação do interesse dos estados na construção da política pública, com base 

na experiência dos membros. A última é a facilitação, caraterizada pelo papel mediador 

das instituições supranacionais no intercâmbio de informações entre os membros, que 

realizariam as transferências de modo voluntário. Nesse sentido, comenta que as relações 

em âmbito mercosulino acontecem de maneira intergovernamental, ou seja, não há uma 

imposição por parte do bloco aos seus Estados membros, que se utilizam as experiências 

uns dos outros para formação de políticas.  

Prado (2013) argumenta que há um interesse em promover uma agenda positiva 

entre as partes, com a valorização dos elementos culturas regionais e a cooperação, 

através do exercício de um poder brando. Este último deve ser entendido como ausência 

de coerção direta. Essa lógica está alinhada com o que foi descrito como 

intergovernamental e facilitação. 

Nesse modelo explanado pelo autor, que se seguem as negociações na área 

educacional, em que várias ações já foram realizadas nos diferentes níveis de ensino. Ao 

tomar como exemplo a Cartilha do Cidadão do Mercosul (MERCOSUL, 2010e, p. 47-

53), pode-se observar protocolos de ensino primário, médio, técnico, graduação, pós-

graduação e pesquisa. 

 A seguir serão discutidas as tratativas educacionais de ensino superior, caso em 

que é possível observar o protagonismo brasileiro e argentino no compartilhamento e 

proposição de  modelos ao bloco, bem como a pronta recepção do Brasil aos acordos. 

Como grande parte dos acordos educacionais prevêem o respeito à legislação local, os 
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países membros podem apresentar restrições a sua implantação ou ainda realizar 

adaptações a sua realidade; logo, ao incorporar as demandas do bloco às suas nacionais 

pode significar concordância e adesão  aos princípios estabelecidos nessas demandas. 

Não se trata apenas da adesão a um tratado, mas do comprometimento com a sua 

implantação. Por essa razão, discute-se aqui transferência e difusão de políticas. 

Considerando a inviabilidade de investigar, num artigo, como cada membro 

apresenta as propostas ao bloco e, posteriormente, a incorpora às questões locais, optou-

se por realizar o levantamento das negociações dos países de acordo com as atas, com 

enfoque ao modo pelo qual o Brasil implanta as políticas mercosulinas. Desta forma,  

 

 

4. A TRANSFERÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO 

SUPERIOR DO MERCOSUL PARA O BRASIL 

 

 

        Com a finalidade de demonstração da transferência de políticas mercosulinas ao 

Brasil, as ações foram divididas em: i) graduação; e ii) pós-graduação e pesquisa. Para 

cada uma foram abordados os aspectos previstos no quadro conceitual de Dolowitz e 

Marsh (1996, 2000). Dado quantitativo de documentos dos blocos e do país, a 

referenciação do que foi analisado nas ações de cada grupo será feita em notas de rodapé, 

para facilitar a leitura. 

 As ações de graduação estão relacionadas ao Memorando de Entendimento sobre 

a implementação de um mecanismo experimental de credenciamento de cursos para o 

reconhecimento de títulos de graduação universitária nos países do Mercosul – MEXA, 

assinado em 19 de junho de 1998, e, posteriormente, sua evolução para o Acordo sobre a 

Criação e Implementação de um Sistema de Acreditação de Carreiras Universitárias para 

o Reconhecimento Regional da Qualidade Acadêmica das Respectivas Titulações no 

Mercosul e Estados Associados – ARCUSUL.   Atualmente, o ARCUSUL compreende, 

além do Sistema de Acreditação, os programas de mobilidade acadêmica  MARCA – 

Docente e MARCA – Discente.   

Todos os programas mencionados no parágrafo anterior encontram-se em 

vigência no Brasil através do Ministério da Educação - MEC, Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES  e algumas instituições de 
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ensino superior
5
. 

Ao analisar as ações referentes à formulação e implantação de política pública do 

ARCUSUL e MARCA Discente no Brasil, à luz do quadro conceitual de Dolowitz e 

Marsh  (2000), foi necessário o levantamento de documentos
6
, conforme descrito no 

parágrafo de abertura desta seção. Esses textos revelam um protagonismo da Argentina 

nas conduções e implantação das propostas em âmbito mercosulino. 

 Pode-se observar que,  em termos de razão para engajamento no processo, por 

parte do Brasil, há uma mistura. Apesar de haver a previsão de voluntariedade na adesão, 

devem ser consideradas as pressões internacionais originadas a partir do bloco regional.  

Estão envolvidos, nesta questão, os seguintes atores: membros do Mercosul (organização 

internacional),  governo argentino (burocratas/servidores e instituições), Ministério da 

Educação do Brasil (burocratas/servidores e instituições). 

O componente transferido é a política referente à criação de um sistema de 

acreditação e promoção da mobilidade discente, viabilizados através dos programas 

ARCUSUL e MARCA- Discente, os quais tem como origem uma experiência passada, a 

implantação do MEXA, e outra internacional, que é a condução das propostas por parte 

da Argentina. Considerando que há a possibilidade do Brasil adaptar a proposta conforme 

a legislação local e respeitar sua realidade, bem como pode participar da finalização da 

                                                        
5
 Instituições brasileiras que participam do MARCA: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 

Universidade de Brasília, Universidade Federal de Uberlândia, Universidade de Passo Fundo, Universidade 

Estadual de Maringá, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 

Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho, Universidade Federal da Grande Dourados, Universidade 

Federal de Goiás, Universidade Federal de Lavras, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade 

Federal de Viçosa, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Centro Universitário Ritter dos Reis, Universidade FUMEC, 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Universidade Federal 

de Minas Gerais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Faculdade de Medicina de Marília, 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro, Centro Universitário Instituto Mauá de Tecnologia, Universidade Federal de São Paulo, 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Universidade Estadual de Londrina, 

Universidade Estadual de Campinas, Universidade Federal de Campina Grande, Centro Universitário da 

Fundação Educacional Inaciana Pe Sabóia de Medeiros, Universidade Federal de Pernambuco, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Espírito Santo (ARGENTINA, 2015a).  
6
 ARGENTINA (2015a); BRASIL (2015a, 2015b, 2015c); DOLOWITZ; MARSH (2000); MERCOSUL 

(1991, 1992, 1993, 1994, 1995a, b, c, d, 1996, 1997a, b, 1998a, b, c, 1999a, b, c, d, 2001 a, b, c, 2002a, b, c, 

d, e, f, 2004a, b, c, d, 2005a, b, c, 2006a, b, c, d, e, f, 2007a, b, b, c, d, 2008a, b, c, d, e, 2009a, b, c, d, 

2010a, b, c, d, e, 2011a, b, c, d, e, f, g, h, 2012a, b, c, 2015a, b, c, d) 
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proposta do bloco regional, pode-se dizer que é uma síntese de políticas. Se o país opta 

por implantar os programas  

Essa transferência pode ser demonstrada da seguinte forma: Memorando de 

Entendimento sobre a implementação de um mecanismo experimental de credenciamento 

de cursos para o reconhecimento de títulos de graduação universitária nos países do 

Mercosul, atas da Reunião de Ministros da Educação, atas da Comissão de Educação 

Superior, Acordo sobre a Criação e Implementação de um Sistema de Acreditação de 

Carreiras Universitárias para o Reconhecimento Regional da Qualidade Acadêmica das 

Respectivas Titulações no Mercosul e Estados Associados (ARCUSUL), documentos 

MEC e CAPES (disponíveis nos sítios eletrônicos dos órgãos), e a participação voluntária 

das universidades brasileiras (disponível no sítio eletrônico do programa).  

Nesse sentido, o Brasil atuou como um receptor das políticas mercosulinas. 

Entretanto, como Dolowtiz e Marsh (1996, 2000), estes termos são relativos, já que, no 

mesmo quesito - a graduação, a postura do país foi de doadora em relação ao MARCA -  

Docente. Como o país adquiriu uma postura de protagonismo nessas discussões no bloco 

regional,, não cabe fazer uma análise de acordo com o quadro conceitual, uma vez que o 

próprio país que trabalhou na proposição, mas apenas um breve relato.  Ao analisar a 

documentação a este respeito
7
,  observa-se que o modelo vigente para mobilidade 

docente foi desenvolvido pelo Brasil, que foi responsável pela gestão do programa no seu 

início e consolidação. 

Nas ações voltadas à pós-graduação, a dualidade doador-receptor permanece, 

confirmando a relatividade destes termos, conforme discutem Dolowtiz e Marsh (1996, 

2000). As relações entre os países não são estanques, e suas posturas nos processos de 

transferência e difusão de políticas públicas podem mudar de acordo com o assunto em 

pauta.  Se por um lado a Argentina é atuante em relação ao Núcleo de Estudos e Pesquisa 

em Educação Superior
8
, por outro, o Brasil se destaca com o Sistema Integral de Fomento 

e Qualidade dos Cursos de Pós-Graduação
9
, como será demonstrado na análise a seguir. 

                                                        
7 ARGENTINA (2015a); BRASIL (2015a, 2015b, 2015c); MERCOSUL (1991, 1992, 1993, 1994, 1995a, 

b, c, d, 1996, 1997a, b, 1998a, b, c, 1999a, b, c, d, 2001 a, b, c, 2002a, b, c, d, e, f, 2004a, b, c, d, 2005a, b, 

c, 2006a, b, c, d, e, f, 2007a, b, b, c, d, 2008a, b, c, d, e, 2009a, b, c, d, 2010a, b, c, d, e, 2011a, b, c, d, e, f, 

g, h, 2012a, b, c, 2015a, b, c, d).. 
8
 ARGENTINA (2015b); BRASIL (2015d, 2015e); MERCOSUL (1991, 1992, 1993, 1994, 1995a, b, c, d, 

1996, 1997a, b, 1998a, b, c, 1999a, b, c, d, 2001 a, b, c, 2002a, b, c, d, e, f, 2004a, b, c, d, 2005a, b, c, 
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 O Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação Superior no Mercosul tem como 

objetivo o fortalecimento da cooperação interinstitucional entre os países membros. Esse 

órgão possui papel central na troca de experiências e contatos, que podem resultar na 

elaboração dos modelos a serem adotados pelo bloco. De acordo com os documentos 

listados para este núcleo, observa-se que o Brasil, através da Secretaria da Educação 

Superior do Ministério da Educação,  segue a política proposta  pela Argentina. 

 Desta forma, a razão para engajamento, neste processo, por parte do Brasil, está 

relacionada tanto com as pressões internacionais, oriundas das obrigações assumidas com 

o bloco, quanto com a voluntariedade, visto que sempre poderá respeitar sua legislação 

local. Essa participação no processo acontece pelo alinhamento de membros do 

Mercosul, do governo argentino e do governo brasileiro. O contato e articulação entre 

esses atores viabiliza aceitação das ações e intenções da política do núcleo, cuja 

finalidade é  estudo e pesquisa, assim como divulgação e supervisão do que vem sendo 

feito sobre Educação Superior no bloco. 

 A origem da política do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação Superior no 

Mercosul, acatado pelo Brasil, vem da experiência Argentina. Deste modo, segue-se o 

estabelecido por este país gestor, sem qualquer alegação de restrição devido a legislação 

local caracterizando uma cópia das ações. A demonstração deste processo foi possível 

pela análise das atas da Reunião de Ministros da Educação e da  Comissão de Educação 

Superior. 

 Ainda sobre a pós-graduação e pesquisa no Mercosul, o Sistema Integral de 

Fomento e Qualidade dos Cursos de Pós-Graduação deve ser observado. Este sistema é 

composto por três programas: Programa de  ssociação de  ro etos  on untos de 

Pesquisa, com o objetivo de estimular o intercâmbio de docentes e pesquisadores;  

 rograma de  ssociação para o  ortalecimento dos  ursos de   s- graduação,com a 

proposta de associação entre um curso de p s- graduação de maior excel ncia acad mica 

                                                                                                                                                                     
2006a, b, c, d, e, f, 2007a, b, b, c, d, 2008a, b, c, d, e, 2009a, b, c, d, 2010a, b, c, d, e, 2011a, b, c, d, e, f, g, 

h, 2012a, b, c, 2015a, b, c, d) 
9
 ARGENTINA (2015b); BRASIL (2015d, 2015e) MERCOSUL (1991, 1992, 1993, 1994, 1995a, b, c, d, 

1996, 1997a, b, 1998a, b, c, 1999a, b, c, d, 2001 a, b, c, 2002a, b, c, d, e, f, 2004a, b, c, d, 2005a, b, c, 

2006a, b, c, d, e, f, 2007a, b, b, c, d, 2008a, b, c, d, e, 2009a, b, c, d, 2010a, b, c, d, e, 2011a, b, c, d, e, f, g, 

h, 2012a, b, c, 2015a, b, c, d) 
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e outro de menor, reduzindo a desigualdade e contribuindo para mobilidade acadêmica; e, 

Programa de  ormação de Recursos  umanos, que pretende além do fortalecimento do 

vínculos entre as partes e suas práticas, apoiar a formação docente e melhorar o ensino e 

a pesquisa.  

 As pressões internacionais e voluntariedade justificam o engajamento do Brasil no 

processo, talvez a participação ativa com o fomento, por parte da CAPES, indiquem que 

o interesse em estabelecer suas políticas como modelo seja maior.  Membros do 

Mercosul, dos governos brasileiro, chileno, uruguaio e argentino, assim como do governo 

brasileiro podem ser considerados atores nesse processo de síntese de políticas públicas. 

Cada um trouxe sua experiência para elaboração da proposta do bloco,  estabeleceu uma 

política de fomento das atividades de pesquisa e pós-graduação, por meio da formação de 

recursos humanos, desenvolvimento de atividades acadêmicas e pesquisa conjuntas, 

através dos programas já mencionados.  

O protagonismo brasileiro  pode ser demonstrado pelos seguintes documentos: 

Protocolo de Integração Educacional para a Formação de Recursos Humanos no Nível de 

Pós-Graduação entre os Países-Membros do Mercosul, Protocolo de Integração 

Educacional para Prosseguimento de Estudos de Pós-Graduação nas Universidades dos 

Países-Membros do Mercosul, Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários 

para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos Países-Membros do Mercosul, atas da 

Reunião de Ministros da Educação e da Comissão de Educação Superior, documentos 

eletrônicos de MEC e CAPES, e, por fim participação voluntária das universidades 

brasileiras, por meio de submissão de projetos. Nesse caso, pode-se dizer que o Brasil 

também foi doador de políticas para o bloco regional. 

 
 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao analisar políticas públicas, diante da perspectiva propostas por Dolowtiz e 

Marsh (1996, 2000), há que se considerar que não se trata apenas das questões formais – 

como conteúdos e  metas – , mas também dos princípios e intenções que os determinam. 

Esse entendimento pode estar relacionado com o grau de transferência de política, por 
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exemplo, ao realizar uma cópia, a preocupação pode ser com conteúdo e metas, enquanto, 

ao inspirar-se em algum modelo talvez represente o interesse em seus princípios e 

intenções.   

Nesse contexto, as organizações internacionais se destacam, especialmente, neste 

caso, as de cunho regional. Com o desenvolvimento da União Européia reforça-se o 

surgimento de um regime de integração regional  (MEDEIROS, MEUNIER e 

COCKLES, 2015). E são os regimes internacionais que promovem uma harmonização 

entre as políticas do países, conforme defendido por Stone (2001). No caso mercosulino, 

essa harmonização na legislação já está prevista em seu tratado constitutivo para áreas 

consideradas pertinentes.  

A educação pode ser uma das áreas consideradas pertinentes a integração 

regional. Além das constantes menções ao desenvolvimento educacional como 

fundamental ao fortalecimento do processo de integração nos acordos e documentos da 

área,  há políticas, programas e projetos do bloco desde o ensino primário ao superior.  

Este artigo focou nas questões relativas à educação superior, em que o Mercosul atua 

como um espaço de síntese e disseminação de políticas. 

A análise desenvolvida neste trabalho demonstrou, conforme expõe Dolowtiz e 

Marsh (1996, 2000), a relatividade dos conceitos de doador e receptor em transferência 

de difusão de políticas públicas, a partir do exemplo da relação entre Mercosul-Brasil nas 

políticas públicas de ensino superior.  Ao mesmo tempo em que o país apenas recepciona 

modelos propostos por outros (MEXA, MARCA Discente, Núcleo de Estudos e Pesquisa 

em Educação Superior no Mercosul), ele também atua de modo propositivo na 

elaboração das políticas na discussão regional (MARCA Docente e Sistema Integral de 

Fomento e Qualidade dos Cursos de Pós-Graduação).  Na tentativa de determinar uma 

classificação, há o risco de não observar a complexidade e diversidade de posturas do 

mesmo ator  dentro da mesma área.  

Por fim, sugere-se para futuras pesquisas na área, o estudo comparado da adoção 

das políticas de ensino superior entre os países membros do bloco e a utlização da 

metodologia de process tracing em estudos de transferência e difusão de políticas 

públicas em processo de integração regional. A realização de estudo comparado permitirá 

verificar se processo de transferência acontece a todos os países do mesmo modo ou se há 
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restrição em algum. O uso de process tracing pode auxiliar na reconstrução dode maneira 

detalhada e estabelecendo as relações causais entre os fatos. 

 

 

REFERENCIAS 

 

ARSLANIAN, R. P. O Mercosul, o Tratado de Assunção até hoje. In: WEHLING, A.; 

PIMENTEL, J. V. S. A América do Sul e a integração regional. Brasília: FUNAG, 

2012.  

  

ARGENTINA. MARCA. Disponível em: <http://programamarca.siu.edu.ar>. Acesso 

em: 28 fev. 2015a.  

  

______. Núcleo de Estudos e Pesquisas na Educação Superior do MERCOSUL. 

Disponível em: <http://nemercosur.siu.edu.ar/index.html>. Acesso em: 2 mar. 2015b.  

   

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília, DF: Senado, 1988.  

  

______. Acreditação de Cursos no Sistema ARCU-SUL. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13454:acr>. 

Acesso em: 28 fev. 2015a.  

  

 _____. MARCA. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12285:marc

a&catid=257:marca&Itemid=549>. Acesso em: 28 fev. 2015b.  

  

______. MARCA – Mobilidade Docente. Disponível em: 

<http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/mercosul/programa-

capes-marca-mobilidade-docente>. Acesso em: 28 fev. 2015c.  

  

______. Programa Capes PPCP-Mercosul. Disponível em: 

<http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/mercosul/programa-

capes-ppcp-mercosul>. Acesso em: 2 mar. 2015d.  

  

______. Programa de Associação para o Fortalecimento dos Cursos de Pós-

graduação (CAPES). Disponível em: 

<http://cooperacaointernacional.capes.gov.br/index.php/paises/38-

multinacional/mercosul/77-programa-de-associacao-para-fortalecimento-da-pos-

graduacao-setor-educacional-do-mercosul>. Acesso em: 2 mar. 2015e.   

   

CONGRESSO NACIONAL. Ministério das Relações Exteriores. Mercosul: legislação e 

textos básicos. 2005. Brasília: Senado Federal, 2005.  

  

______. Mercosul: legislação e textos básicos. 2010. Brasília: Senado Federal, 2011.  

http://nemercosur.siu.edu.ar/index.html


   
 

 18 

  

DEUSTCH, K. W. Análise das relações internacionais. Brasília, DF: Editora 

Universidade de Brasília, 1982.  

  

DOLOWITZ, D.; MARSH, D. Learning from abroad: the role of policy transfer in 

contemporary policy-making. Governance, v. 13, n. 1, p. 5-24, 2000.   

  

______. Who Learns What from Whom? A Review of the Policy Transfer Literature. 

Political Studies, v. 44, p. 343-357, 1996.  

  

DYE, T. R. Understanding the public policy. New Jersey: Prentice-Hall, 1975.  

  

FARIA, C. A. P. de. Idéias, conhecimento e políticas públicas: um inventário sucinto das 

principais vertentes analíticas recentes. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 18, n. 

51, p. 21-30, 2003.   

   

KEOHANE, R. The demand for international regimes. In: KRASNER, S. (Ed.). 

International Regimes. Ithaca: Cornell University Press, 1983.  

  

KEOHANE, R.; NYE, J. Power and Interdependence. New York: Longman, 2001.  

   

KNILL, C. Introduction: cross-national policy convergence: concepts, approaches and 

explanatory factors. Journal of European Public Policy, v. 12, n. 5, 2005.  

  

KRASNER, S. Causas estruturais e consequências dos regimes internacionais: regimes 

como variáveis intervenientes. Revista de Sociologia e Política, v. 20, n.42, jun. 2012.  

   

______. International Regimes. Ithaca: Cornell University Press, 1983.  

  

MARIN, P. L. Mercosul e a disseminação internacional de políticas públicas. Cadernos 

Gestão Pública e Cidadania, v. 16, n. 58, 2011.  

  

MEDEIROS, Marcelo de Almeida; MEUNIER, Isabel; COCKLES, Mariana. Processos 

de Difusão Política e Legitimidade no Mercosul: Mimetismo Institucional e Mecanismos 

de Internalização de Normas Comunitárias. Contexto Internacional, Rio de Janeiro, v. 

37, n. 2, p.537-570, mai-ago, 2015. Disponível em: <http://contextointernacional.iri.puc- 

rio.br/media/Artigo 07 da Revista Contexto Internacional 37 no 2.pdf>. Acesso em: 18 

out. 2015.  

 

MERCOSUL. Protocolo de Intenções. 13 dez. 1991. Disponível em: 

<http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-categoria/finish/5-acordos-acuerdos/391-

protocolo-de-intencoes.html>. Acesso em: 3 mar. 2014.  

  

______. Ata da Reunião de Ministros de Educação dos Países Signatários do 

Tratado de Assunção. 27 nov. 1992. Disponível em: 

<http://www.mercosur.int/innovaportal/v/425/1/secretaria/busca_avancada>. Acesso em: 



   
 

 19 

15 dez. 2014.  

  

______. Ata da Reunião de Ministros de Educação dos Países Signatários do 

Tratado de Assunção. 21 dez. 1993. Disponível em: 

<http://www.mercosur.int/innovaportal/v/425/1/secretaria/busca_avancada>. Acesso em: 

15 dez. 2014.  

  

______. Ata da Reunião de Ministros de Educação dos Países Signatários do 

Tratado de Assunção. 9 dez. 1994. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-

BR/documentos-categoria/finish/294-1994/346-mercosur-rme-vii-n-06-94.html>. Acesso 

em: 15 dez. 2014.  

  

______. Protocolo de Integração Educacional para Prosseguimento de Estudos de 

Pós-Graduação nas Universidades dos Países Membros do Mercosul. 30 nov. 1995a. 

Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-categoria/finish/5-acordos-

acuerdos/386-protocolo-de-integracao-educacional-para-prosseguimento-de-estudos-de-

pos-graduacao.html > Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Protocolo de Integração Educacional para a Formação de Recursos   

Humanos no Nível de Pós-Graduação entre os Países Membros do Mercosul. 30 nov. 

1995b. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-categoria/finish/5-

acordos-acuerdos/389-protocolo-de-integracao-educacional-para-a-formacao-de-

recursos-humanos-no-nivel-de-pos-graduacao-entre-os-paises-membros-do-

mercosul.html > Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Ata da Reunião de Ministros de Educação dos Países Signatários do 

Tratado de Assunção. 28 jul. 1995c. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-

BR/documentos-categoria/finish/293-1995/348-mercosur-rme-viii-n-07-95.html>. 

Acesso em: 15 dez. 2014.  

  

______. Ata da Reunião de Ministros de Educação dos Países Signatários do 

Tratado de Assunção. 28 nov. 1995d. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-

BR/documentos-categoria/finish/293-1995/349-mercosur-rme-ix-n-08-95.html>. Acesso 

em: 15 dez. 2014.  

  

______. Ata da Reunião de Ministros de Educação dos Países Signatários do 

Tratado de Assunção. 29 jun. 1996. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-

BR/documentos-categoria/viewcategory/292-1996.html>. Acesso em: 15 dez. 2014.  

  

______. Ata da Reunião de Ministros de Educação dos Países Signatários do 

Tratado de Assunção. 1 dez. 1997a. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-

BR/documentos-categoria/finish/291-1997/352-mercosur-rme-iii-n-02-97.html>. Acesso 

em: 15 dez. 2014.  

  

_____. Ata da Reunião de Ministros de Educação dos Países Signatários do Tratado 

de Assunção. 11 jun. 1997b. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-



   
 

 20 

BR/documentos-categoria/finish/291-1997/353-mercosur-rme-xii-n-01-97.html>. Acesso 

em: 15 dez. 2014.  

  

______. Memorando de Entendimento sobre a implementação de um mecanismo 

experimental de credenciamento de cursos para o reconhecimento de títulos de 

graduação universitária nos países do Mercosul. 19 jun. 1998a Disponível em: 

<http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-categoria/finish/5-acordos-acuerdos/390-

memorando-de-entendimento-sobre-a-implementacao-mecanismo-experimental-de-

credenciamento-de-cursos-para-o-reconhecimento-de-titulos-de-graduacao-universitaria-

nos-paises-do-mercosul.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

   

______. Ata da Reunião de Ministros de Educação dos Países Membros do 

Mercosul. 20 nov. 1998b. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/finish/290-1998/355-mercosur-rme-xv-n-02-98.html>. Acesso em: 15 dez. 

2014.  

  

______. Ata da Reunião de Ministros de Educação dos Países Signatários do 

Tratado de Assunção. 19 jun. 1998c. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-

BR/documentos-categoria/finish/290-1998/354-mercosur-rme-xiv-n-01-98.html>. Acesso 

em: 15 dez. 2014.  

  

______. Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de 

Atividades Acadêmicas nos Países Membros do Mercosul. 1999a. Disponível em: 

<http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-categoria/finish/5-acordos-acuerdos/385-

acordo-de-admissao-de-titulos-e-graus-universitarios-para-atividades-academicas-no-

mercosul.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de 

Atividades Acadêmicas nos Países Membros do Mercosul, na República da Bolívia e 

na República do Chile. 1999b. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-

BR/documentos-categoria/finish/5-acordos-acuerdos/384-acordo-de-admissao-de-titulo-

e-graus-universitarios-mercosul-bolivia-e-chile.html l>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Ata da Reunião de Ministros de Educação dos Países Membros do 

Mercosul. 26 nov. 1999c. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/finish/51-1999/357-mercosur-rme-xvii-n-02-99.html>. Acesso em: 15 dez. 

2014.  

  

______. Ata da Reunião de Ministros de Educação dos Países Membros do 

Mercosul. 28 maio 1999d. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/finish/51-1999/356-mercosur-rme-xvi-n-01-99.html>. Acesso em: 15 dez. 

2014.  

  

______. Ata da Reunião de Ministros da Educação dos Países Signatários Do 

Tratado Do Mercado Comum Do Sul. 28 jun. 2001a. Disponível em: 

<http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-categoria/finish/48-2001/360-mercosur-rme-



   
 

 21 

xx-n-01-01.html>. Acesso em: 15 dez. 2014.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 9-10 

maio 2001b. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/finish/234-2001/274-mercosur-rme-ccr-crces-i-n-01-01.html>. Acesso em: 2 

mar. 2015.  

   

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 26-27 

nov. 2001c. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/234-2001.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Ata da Reunião de Ministros de Educação dos Países do Mercosul, Bolívia e 

Chile. 14 jun. 2002a. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/finish/46-2002/362-mercosur-rme-xxii-n-02-02.html>. Acesso em: 15 dez. 

2014.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 2 abril 

2002b. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-categoria/finish/233-

2002/277-mercosur-rme-ccr-crces-iv-n-01-02.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 8 jun. 

2002c. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-categoria/finish/233-

2002/278-mercosur-rme-ccr-crces-v-n-02-02.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 13 jun. 

2002d. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-categoria/finish/233-

2002/280-mercosur-rme-ccr-crces-extraordinaria-n-03-02.html>. Acesso em: 2 mar. 

2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 26-27 

set. 2002e. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/finish/233-2002/279-mercousr-rme-ccr-crces-vi-n-03-02.html>. Acesso em: 2 

mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 21 nov. 

2002f. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-categoria/finish/233-

2002/282-mercosur-rme-ccr-crces-vii-n-04-02.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Ata da Reunião de Ministros de Educação dos Países do Mercosul, Bolívia e 

Chile. 10 jun. 2004a. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/finish/44-2004/367-mercosur-rme-xxvi-01-04.html>. Acesso em: 15 dez. 2014  

  

______. Ata da Reunião de Ministros de Educação dos Países do Mercosul, Bolívia e 

Chile. 19 nov. 2004b. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/finish/44-2004/368-mercosur-rme-xxvii-n-02-04.html>. Acesso em: 15 dez. 

2014.  



   
 

 22 

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 7 maio 

2004c. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-categoria/finish/231-

2004/290-mercosur-rme-ccr-crces-ix-n-01-04.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 3- 4 set. 

2004d. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-categoria/finish/231-

2004/292-mercosur-rme-ccr-crces-x-n-02-04.html>. Acesso em: 2 mar 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 26-27 

abril 2005a. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/230-2005.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 5 out. 

2005b. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/230-2005.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 8 nov. 

2005c. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/230-2005.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Ata da Reunião de Ministros de Educação dos Países do Mercosul. 2 jun. 

2006a. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-categoria/finish/41-

2006/370-mercosur-rme-xxx-n-01-06.html>. Acesso em: 16 dez. 2014.  

  

______. Ata da Reunião de Ministros de Educação dos Países do Mercosul. 24 nov. 

2006b. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-categoria/finish/41-

2006/371-mercosur-rme-xxxi-n-02-06.html>. Acesso em: 16 dez. 2014.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 3 maio 

2006c. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-categoria/finish/229-

2006/298-mercosur-rme-ccr-crces-xvii-n-01-06.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

 

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 22-23 

maio 2006d. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/finish/229-2006/299-mercosur-rme-ccr-crces-xviii-n-02-06.html>. Acesso em: 

2 mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 29-31 

ago. 2006e. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/finish/229-2006/300-mercosur-rme-ccr-crces-xix-n-03-06.html>. Acesso em: 2 

mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 19-20 

out. 2006f. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/finish/229-2006/301-mercosur-rme-ccr-crces-xx-n-04-06.html>. Acesso em: 2 



   
 

 23 

mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 16-19 

abril 2007a. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/finish/228-2007/302-mercosrur-rme-ccr-crces-xxi-n-01-07.html>. Acesso em: 2 

mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 28-29 

maio 2007b. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/finish/228-2007/303-mercosur-rme-ccr-crces-xxii-n-02-07.html>. Acesso em: 2 

mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 7-8 ago. 

2007c. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/228-2007.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 5-6 

nov. 2007d. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/228-2007.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Acordo sobre a Criação e Implementação de um Sistema de Acreditação de 

Carreiras Universitárias para o Reconhecimento Regional da Qualidade Acadêmica 

das Respectivas Titulações no Mercosul e Estados Associados (ARCUSUR). 2008a. 

Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-categoria/viewcategory/297-

acordo-arcusul-acuerdo-arcusur.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 3-4 

abril 2008b. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/227-2008.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 21-23 

maio 2008c. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/227-2008.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 10-11 

set. 2008d. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/227-2008.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 12 nov. 

2008e. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/227-2008.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 24-25 

mar. 2009a. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/226-2009.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  



   
 

 24 

   

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 26-27 

maio 2009b. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/226-2009.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

   

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 1-3 set. 

2009c. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/226-2009.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 4- 6 

nov. 2009d. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/226-2009.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 6-9 

abril 2010a. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/225-2010.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 19-20 

maio 2010b. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/225-2010.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 16-17 

set. 2010c. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/225-2010.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 16-18 

nov. 2010d. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/225-2010.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Cartilha do cidadão do Mercosul: compilação de normas relacionadas com o 

cidadão do Mercosul. 2010e. Disponível em: 

<http://www.mercosur.int/innovaportal/file/2432/1/cartilla_ciudadano_por.pdf>. Acesso 

em: 30 mar. 2014.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 4-6 

abril 2011a. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/224-2011.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 6-9 jun. 

2011b. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/224-2011.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 30 ago. 

- 1 set. 2011c. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/224-2011.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  



   
 

 25 

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 14-16 

nov. 2011d. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/224-2011.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. Protocolo de Olivos. 18 fev. 2002. In: CONGRESSO NACIONAL. Ministério 

das Relações Exteriores. Mercosul: legislação e textos básicos. 2010. Brasília: Senado 

Federal, 2011e.  

  

______. Protocolo de Ouro Preto. 17 dez. 1994. In: CONGRESSO NACIONAL. 

Ministério das Relações Exteriores. Mercosul: legislação e textos básicos. 2010. Brasília: 

Senado Federal, 2011f.  

  

______. Regimento do Conselho Mercado Comum. 23 jul. 1998. In: CONGRESSO 

NACIONAL. Ministério das Relações Exteriores. Mercosul: legislação e textos básicos. 

2010. Brasília: Senado Federal, 2011g.  

  

______. Regimento do Grupo Mercado Comum. 17 dez. 1991. In: CONGRESSO 

NACIONAL. Ministério das Relações Exteriores. Mercosul: legislação e textos básicos. 

2010. Brasília: Senado Federal, 2011h.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 28-30 

mar. 2012a. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/finish/223-2012/326-mercosur-rme-ccr-crces-xli-n-01-12.html>. Acesso em: 2 

mar. 2015.  

  

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 3-5 set. 

2012b. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/223-2012.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

   

______. Ata da Comissão Regional de Coordenadora de Educação Superior. 12-14 

nov. 2012c. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/documentos-

categoria/viewcategory/223-2012.html>. Acesso em: 2 mar. 2015.  

  

______. O que é o Setor Educacional do Mercosul. Disponível em: 

<http://edu.mercosur.int/pt-BR/mercosul-educacional/o-que-e.html> Acesso em: 23 maio 

2015a.  

  

______. Mercosul. Disponível em: 

<http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3862&site=1&channel=secretaria&se

ccion=2>. Acesso em: 2 mar. 2015b.  

  

______. Programas e projetos da educação superior. Disponível em: 

<http://edu.mercosur.int/pt-BR/programas-e-projetos.html >. Acesso em: 2 mar. 2015c.  

  

______. Sistema Integral de Fomento para a Qualidade dos Cursos de Pós-

Graduação do Mercosul. Disponível em: <http://edu.mercosur.int/pt-BR/programas-e-



   
 

 26 

projetos/25-mercosul-educacional/61-sistema-integral-de-fomento-para-a-qualidade-dos-

cursos-de-pos-graduacao-do-mercosul.html>. Acesso em: 2 mar. 2015d.  

  

PAGE, E. C. The origins of Public Police. In: MORAN, M.; REIN, M.; GOODIN, R. E. 

The Oxford handbook of public policy. Oxford: Oxford University Press, 2008.  

  

PRADO, H. S. A. A educação superior no Mercosul como política de Integração. 

Systemas: Revista de Ciências Jurídicas e Econômicas, v. 5, p. 38-53, 2013.  

   

SEITENFUS, R. A. S. Manual das organizações internacionais. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 1997.  

  

STONE, D. Learning lessons, policy transfer and the international diffusion of 

policy ideas. CSGR Working Paper n. 69/01. Coventry: The University of Warwick, 

2001.   

  

TRATADO DE ASSUNÇÃO. 26 mar. 1991. Disponível em: 

<http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4002/1/tratado_de_asuncion_pt.pdf>. Acesso 

em: 2 mar. 2015.  

 

TRATADO de integração, cooperação e desenvolvimento entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina. 29 nov. 1988. In: 

CONGRESSO NACIONAL. Ministério das Relações Exteriores. Mercosul: legislação e 

textos básicos. 2010. Brasília: Senado Federal, 2011.  

  

TRATADO DE MONTEVIDÉU. 12 ago. 1980. In: CONGRESSO NACIONAL. 

Ministério das Relações Exteriores. Mercosul: legislação e textos básicos. 2010. Brasília: 

Senado Federal, 2011.  

   

WEYLAND, K. Bounded Rationality and Policy Diffusion: social sector reform in 

Latin America. Princeton: Princeton University Press, 2007.   

  
 


