
SISTEMA DE ACREDITAÇÃO ARCU-SUL 

 

A América do Sul conta com um nível de integração elevado, o Mercado Comum 

do Sul (MERCOSUL). Por se tratar de um mercado comum, a mobilidade de pessoas 

entre os países tem se tornado cada vez mais constante. Diversas pessoas atravessam 

as fronteiras por motivos variados, seja por trabalho, saúde, moradia e até ela educação.  

Neste sentido, observou-se a necessidade da criação de um método que 

normatize e torne mais efetiva esse intercâmbio acadêmico entre os países do Mercosul, 

busca já anteriormente observada pelo Setor Educacional do MERCOSUL (SEM), que 

passou a integrar seu Plano de Ação. Especificamente no âmbito do Ensino Superior, 

foi criado o ARCU-SUL, resultado da busca por maior nível integração educacional entre 

os países da América do Sul.  

O objetivo central do Sistema ARCU-SUL é a garantia pública de níveis 

acadêmicos e científicos para facilitar a mobilidade e o reconhecimento. Apenas 

Instituições oficialmente reconhecidas no país de origem e habilitadas para outorgar 

diplomas podem participar desse sistema, que preza pelo respeito à legislação de cada 

país e à autonomia didático-científica de cada Universidade.  

O Sistema ARCU-SUL é gerenciado pela Rede de Agências Nacionais de 

Acreditação – RANA, que é responsável pela avaliação e acreditação do Ensino 

Superior, por meio de critérios certificados que reconhecem a qualidade acadêmica, 

facilitando o reconhecimento mútuo entre os países.  

No Brasil, o Sistema ARCU-SUL é aplicado por meio de instituições públicas. 

Inicialmente, a agência nacional escolhida foi o CONAES - Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior, posteriormente integrada ao INEP - Instituto Nacional 

de Pesquisas e Estudos Educacionais Anísio Teixeira, responsável pelas funções 

administrativas, e à SERES – Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação 

Superior. 

Em 2019, durante reunião de audiência pública da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional, a importância do sucesso do Sistema Arco-Sul foi 

reafirmada, por se tratar de um sistema de revalidação simplificado capaz de auxiliar 

muito os médicos brasileiros formados no exterior que buscam a revalidação de seus 

diplomas no Brasil. 

 

 


