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O SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR NO URUGUAI E PARAGUAI E O MERCOSUL. Sabrina S. Thomazi, 
Marília C. Morosini. (Grupo de Estudos sobre a Universidade, PPG Sociologia, UFRGS). 
O presente processo de afirmação do Mercado Comum do Sul traz consigo a eminência de uma integração em nível 

educacional, o que torna indispensável o conhecimento dos Sistemas de Ensino Superior dos países que o compõe. Este trabalho, 
parte do projeto de pesquisa “Internacionalização do Sistema Universitário: o Mercosul”, pretende analisar os sistemas de ensino 
superior paraguaio e uruguaio, e as possibilidades de integração universitária entre os países-membros. A pesquisa teve como 
fontes de análise dados de censos universitários e publicações afins, tais como o levantamento feito pelo Centro Regional para a 
Educação Superior na América Latina e Caribe - CRESALC. Quanto ao Uruguai o estudo revela um país de poucas instituições 
reconhecidas como universitárias - uma pública e mais recentemente duas privadas, às quais somam-se um número significativo 
de instituições de ensino superior de caráter não universitário. A instituição que tem maior destaque e representatividade é a 
Universidad de la República (única pública), que concentra 97% das matrículas universitárias, e aproximadamente 83% de todo 
ensino superior. Quanto ao Paraguai o estudo demonstrou que: a) nas últimas décadas ocorreu uma ampliação no ensino superior, 
em função do progresso econômico, da expansão do ensino médio e, da falta de preparação para o ingresso no mercado de 
trabalho, aumentando a demanda pelo ensino superior; b) no Paraguai encontram-se instituições de ensino superior universitárias 
(89, 3% das matrículas), não-universitárias (6, 9%) e, parassistêmicas (3, 7%). O diagnóstico apresentado nos permite concluir 
sobre as possibilidades concretas de integração universitária no Mercosul, visto que uma das características básicas das 
instituições universitárias é a articulação curricular intra-universidades, princípio básico da mobilidade acadêmica e da 
internacionalização dos sistemas universitários. (CNPq/FAPERGS/PROPESQ) 
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