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Comissão bilateral estuda validação de títulos acadêmicos entre Brasil e França 
 
O reconhecimento de créditos e diplomas de ensino superior entre Brasil e França foi discutido 
nesta terça-feira, 24, em Paris, entre o ministro Cristovam Buarque e o secretário de Educação 
Superior, Carlos Roberto Antunes dos Santos, e o ministro da Juventude, da Educação Nacional e 
da Pesquisa da França, Luc Ferry.  
 
Antunes se estendeu sobre o assunto também durante mesa-redonda realizada entre três 
professores da França e Venezuela.  
 
O tema volta à pauta de discussão no almoço que o secretário e o ministro francês têm agendado 
para esta quarta-feira, 25, último dia da Conferência Mundial de Educação Superior + 5, em Paris, 
França.  
 
'Vamos criar uma comissão entre os dois países para tratar especificamente do assunto', afirmou 
o secretário.  
 
Em sua palestra na sede geral da Unesco, Antunes falou sobre 'A Nova Missão da Universidade: a 
Inclusão Social', debatido dentro da Comissão Evolução das Estruturas e Sistemas de Ensino 
Superior, um dos módulos que integra a conferência mundial.  
 
'A Universidade contemporânea, em particular a brasileira, perdeu sua exclusividade como centro 
de produção de saber e instrumento de preparação para o trabalho e para o emprego, mas 
continua a ser a única instituição que permite o encontro, a articulação e o diálogo crítico e livre 
entre distintos saberes e modos de conhecer', destacou o secretário.  
 
Ele também observou que as Universidades no Brasil vivenciam situações complexas. O quadro 
resulta das exigências e da submissão a uma política de ensino superior calcada em visões de 
curto prazo, com ênfase na quantidade e na utilidade da sua produção científica e tecnológica.  
 
Para ele, a Universidade passa por uma ampliação do seu papel social e pela recorrente escassez 
dos recursos públicos, além da restrição do financiamento das suas atividades por parte do 
Estado.  
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