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Introdução 

Este trabalho vem contribuir com o debate sobre a questão da revalidação de diplomas 
universitários nos países do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) trazendo relatos de um projeto 
de extensão que estamos desenvolvendo na Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
(UNILA), intitulado “Núcleo de Orientação sobre Revalidação e reconhecimento de diplomas do 
ensino médio e do ensino superior”. A proposta nasce a partir de uma demanda da comunidade 
interna e externa da UNILA, e de uma pesquisa exploratória que fizemos no ano 2018 que 
mostram que mesmo com a existência de acordos internacionais dentro do MERCOSUL que visam 
facilitar o reconhecimento e revalidação dos diplomas nos países do bloco, na prática a 
sobreposição de normativas internas podem vir a dificultar esses processos, tornando-se um 
obstáculo para os indivíduos que possuem o desejo de estudar e trabalhar nas nações do 
MERCOSUL. Portanto, nosso Núcleo de orientação procura informar e orientar a comunidade sobre 
a legislação existente a respeito do reconhecimento e revalidação de diplomas de ensino médio e 
superior, e sobre os mecanismos para realizar o trâmite de homologação. Para atingir nosso 
objetivo temos um espaço dentro da universidade para realizar consultas presenciais e também 
disponibilizamos os correios eletrônicos da equipe para responder perguntas e dúvidas. . 

 

Objetivos 

O projeto de extensão tem como objetivo criar uma equipe de orientação sobre revalidação e 
reconhecimento de diplomas de ensino médio e superior, procurando dar informações sobre a 
legislação existente sobre validação de títulos, e sobre os mecanismos para realizar os trâmites 
de homologação dentro dos países do MERCOSUL, dando ênfase nas nações que integram a Região 
Trinacional (Argentina, Brasil e Paraguai). 
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Materiais e métodos 

A metodologia que está sendo utilizada e atividades desenvolvidas são: 

Relevamento de legislações regionais, nacionais e institucionais sobre a revalidação e 
reconhecimento de diplomas do ensino superior e médio. 

Estabelecimento de um horário e lugar de consulta e disponibilização de contatos dos membros 
da equipe para dialogar e dar orientações sobre legislação e mecanismos para revalidar diplomas 
de ensino médio e superior. 

Elaboração de materiais de divulgação sobre o Núcleo e os mecanismos de revalidação e 
reconhecimento baseados nas atividades de extensão, pesquisa e ensino. 

Todas essas atividades estão realizando-se e tem como público alvo a comunidade externa e 
interna da UNILA. 

 
Resultados 

Nesse sentido, já estamos começando a receber perguntas sobre os trâmites necessários para a 
realização da revalidação de títulos universitários, iniciamos dando as informações referentes aos 
países do MERCOSUL, principalmente os da tríplice fronteira, região na qual estamos inseridos. 

 
Discussão 

Este projeto vem com o objetivo de trazer soluções a uma demanda real existente entre a 
comunidade universitária e a população externa. Lidar com a burocracia desde sempre tende a 
gerar estresse e aborrecimentos podendo influenciar diretamente na saúde e qualidade de vida 
dos que necessitam realizar estes procedimentos devido as preocupações, além da questão 
financeira que tende a vir a ser um problema, portanto esse projeto torna-se relevante no que se 
propõe, principalmente na região em que está sendo executado. 

 
Conclusão 

Podemos concluir, provisoriamente, que: 1) existe um profundo desconhecimento sobre as 
legislações e acordos MERCOSUR sobre revalidação e reconhecimento de diplomas nas instituições 
do bloco; 2) o trâmite de revalidação é muito caro e gera estresse nas pessoas que iniciam a 
homologação; e 3) muitos profissionais precisam homologar seus diplomas e não sabem como 
iniciar os trâmites e quais são as alternativas que eles têm na hora de escolher uma instituição 
para revalidar, precisando de orientação. 
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