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ntulo IV

DA ORCiANlZAçAO DOS PODERES

Capfbflo I
00 PODER LEOISLATIVO

....................... " ........................................

...........................................................

Art. 49. t d8 c:anpet!nc:la exclusiva do Corveuo N8c:ionIi
I .- rHOIver definlbY8mente sÓbfe tratados. «Ordos ou

..,. Intemacionais que ecarretem encargos ou campcrnisaos
gravosos ao petJ li .i6nio nacionlII;

........................~ ' · r········ ..

Clt l'o<;.~'i-~ oe rv-cT i ~os AJ ~ G ~~ I ...~E:) oQ.o. .:2Ao c:I.A..
~_'--' cU.. ~"lCl~, tfA,.Q ~~ I.M.~

~ ~,.t~YVC>1 .l.<>o Q.~d:- E;~

Elavo à conaidaraçlo da Voa" Ixcal&ncia o anexo projato
da ..anuga. pala qual .a .W>aata ao ratarando do Conqraaao

Em .:trtlJde dos prlncípios e ObJetivos enunciados pelo Tratado

ie ."'ssunção. :lsslnado em 26 de marCo de 1991:

C?nSCLenteS de que: a Educação é um fator fundamental no

'::enãrlo dos processos de lnteqração regional;

Prevendo que os slstemas educativos devem dar resposta aOI

jes3ftOS sUSCttados pel<!5 transformações produtivas, pelos ~vanços

.:tentlfLcos @ técniCOS e pela consolidaçio da "democracia no contexto da

.:rescente Lntegração entre os países da tegião;

MOVldos p"!1a convicção de que é funda.ental promover o

desenvolvlmento cultural mediante um proces.o da integracâo harmônico e

dlnilnlc<;), -:lesttnado a facllitar a clrculaçio do conhecimento ener. o.

países ;,.nteqrant~s do MERCOSUL;

Inspirados pela vontade de con.olidar o. fatore. comuna de

ldentidade, de histórla e do patriraônio cultural dos povo.r

COl"lS iderando a. neces.idade de s. chegar • ua acordo COIIUfI

relatlvo ao reconheci.mento e i equiparaçio do. e.tudo. pri.irioa _

médios não técnicos, cursados e. qualquer do. quatro pat••• int.grante.

do MERCOSUL, especificamente no que cone.rne _ sua validade .cad.ica,

Acordara:

No pre.ente protocolo, concorda-Ie _ con.i~ar que o "-.o
compr.end. o. Níveis 'ri_irio, Mietto nlo-· ticnice cu lual

denolftinaçõe. eqtlivalente. e. cada pala.

.J~ ,.~_:: oi ·:ed:..o .lào -:-ecnico, ::onc:lu1do 811 Bueno. A.1r••• no .1mb1.t.o

''!!:'C.JSI.l... ~:ll. '5 1e .agosto d. 1994 ..

•
.... :sente _.1strwaent.o to! rubricado duranta a 'lI

':,,:~ .à::=;,,;, ~:'S"C.=tJS ja '::ducação doa Pai••• do Mercosul, realizada

...~ -:-apl\:.a .. argen'l:.Lna. no tUa" de agoato d. 1994.

lo .~rotocolo

-:artiticados,
sobre

1'itulo.

':hteqraçlo .e:duCatlva

• Zs~ud.o. de Hiv.l
1. Os Estados-Parte. reconheceria o. e.tudo. de educaçio

pru:!dri.J ".'! média nio técnica e validaria o. certificado. que 01:

comprovem, expec!ido. pela. inltituiC:õe. oficialunte reconhecid•• por
=adct um dos Estadol-Parte., na. ...... condlçõe. e.tabelecid.s pelo

pais de orlqem para oa alunos ou ex-alunos das referida. ilIltituiçõe••

'o .: .:- .. :-c:.pal objat:ivo do Protocolo con8i.1:e a. crlar WI

.:o_Co 1:0 .. 4J."'idl.cO .rua ..;arant:a ao•••tudant•• do. l:atadoa-P,rc.•• do

. :a "ado .:la ,o\!Iosunç60 o reconheci.ento do•••tudo. de n1vel pri.ario

li cedio ~ào e_cnico. o•• co.o a valiaaçlo doa certificado. que.
.::.::mprovl.a ., no caso de ••t •• e.tar.. ipcoapleto.,. pami••io para

~ seu plt'os.equimento.

0\, :.0 proporcionar ao. e.tudante.) da rag110 o ficil ace.so·

:l.OS .515I1:.••a. educacionais e à continuidade de seus ••tudo., o

.?rotocolo repre.entarâ uma cor.tribuiçia significativa para o

,roce••c) de inteqração do Mercosul.

'":J fY~A •

\.,~ f'7!DCf~_
~G••no AlDIIIlm

l'linistro eie estado, ~nterino, da. Relaç6e. trterior••

I cO!'.'" ... uTlNTlCA
MINlSTlfdO 0...5 "ELAÇO" IXfIllJO".

~da o!"," w.. .1'~
'f'=M' '" !. 6 ,L,' r-I t:W"'<J""'"

.;J.. Z.".J. oJI_
CMI c.......

AIIIII ...

PROTOCOLO SOBRE INTEGRA AO EDUCATIVA E RECONHECIME TO DE

CERTIFICADOS TITULOS E ESTUDOS DE NIVEL PRIMAR O

E "tOlO NAO·T!CNI'O· ~

0.5 Governos da República Arqentina, da República. Federativa

do Brasil, .:3a Repúbllca do Paragu.i .. dAi República OrientAll do Uruguai,

a seguir denomlnados "Estado.-Parte.-,

2. O mencionido reconheci_nto .eri realizado co- o objetivo d.

permitir o pro.l.gu.ilHnto dOI ••tudol, de acordo' COla a Tabala de

Eqt1ivalência. que fiqura COllO AiJ.exo 1 e que i parte inteqrante do

pr••ente Protocolo.

3. Para garantir a iapl...ntaçio de.t. Protocolo, a Jteuniio d.

Hiniatro. da ,Educação do Mi:IICOIUL proptlndari i incorporação d.
conteúdo. curricular.. .ln11101 d. IUst6zota. Geoqrafia de cada u. dOI

E.tadol-Parte., organizado. par _io de inltrUM:ntoa e procediaantoa

acord,ado. ,pala. . autoric!ad.. ee-pet.nt.. de cada \UI doa pai•••

signatár io••

I- .', estudos em nível prlmarlo ou médio não técnico realizados

ie f.,rma lnrcmpleta qualquer dos Estados-Partes '5f!rão reconhec ldos

:lOS j€'l'Tl,d l S Estados • flm de permiti.r o seu pro.segui~ento.

2. Este reconhecimento será feito com base na Tabela de

Eqthvalenclas mencionada no parágrafo segundo do artigo primeiro,

gua 1 poderá ser oportunamente compleftlent,ada por uma 'tabela adlcional

que permlttrá equlparar a. dlver.a••ituaçõe. acadimica. originadas da

ap1lcação dos regimes de avaliaçio e progressão' de cada um dos

Estadcs-P3rtes.

1. Com o objetivo de e.tabelecer a. deno.inaçõ•• eqtHvalent••

-:los nívels de educação de cada lm do. E.tadol-Parte., de ha~nizar OI

mecanismos administrativo. que facilite. o d•••nvolviJMnto do que foi

estabelecido, de criar NcanisllO. que' ·ravoreç.. a adapt.ação dos

estudantes no pai. receptor, d'. re.olver ,."quela••ituaçõe. que nio

estiverem contemplad.. pel•• Tabela. de Eql:Uvalincia e ,de velar pelo


