INSTITUTO SOCIAL DO MERCOSUL

EscOla de GoVerno
de Políticas SociaIS
CONHECIMENTOS COM IMPACTO

"

Consolidar a dimensão social
do MERCOSUL como um eixo
fundamental no processo de
construção da região por meio
da pesquisa, intercâmbio,
articulação e difusão de
políticas sociais regionais,
contribuindo à redução de
assimetrias e à promoção do
desenvolvimento humano
integral

"

Missão
Instituto Social do MERCOSUL

FORTALECENDO GESTORES,
TÉCNICOS GOVERNAMENTAIS
E LÍDERES DO MERCOSUL
A Escola de Governo de Políticas Sociais do Instituto Social do
MERCOSUL é um âmbito de atualização e especialização para a alta
direção pública, com foco em políticas socioeconômicas, culturais e
ambientais orientadas a tomadores de decisão e fazedores de políticas
públicas do sector governamental, privado e não governamental.
Inaugurada em abril de 2020 na sede do ISM em Assunção, dispõe de
uma oferta de cursos e oficinas que se desenvolvem em associação
com renomadas universidades e centros de estudo regionais e
internacionais.

Seu corpo de professores está integrado por especialistas do
MERCOSUL e internacionais, com capacidades aplicadas e
experiência diretiva em matéria de políticas de integração regional.

WWW.ISMERCOSUR.ORG/ESCUELA

PROGRAMA ACADÊMICO 2021
Diplomas

Diploma em Inovação e
Tecnologia Social

Diploma em Integração
Cidadã, Fronteiras e
MERCOSUL

Este Diploma se consolida como uma formação de
qualidade em competências duras e brandas que
contribuem ao desenho, implementação e avaliação de
soluções inovadoras e reais às conquistas sociais que
hoje existem nos países da América Latina.

Desenhado especialmente para profissionais que
trabalhem temas estratégicos de áreas de gestão social
e cidadania de fronteiras. O Diploma está estruturado a
partir de uma proposta curricular inovadora de cinco
eixos temáticos destinados a atualizar a experiência
profissional de fazedores de política e tomadores de
decisão em áreas de integração de fronteiras do
MERCOSUL.

Dirigido a funcionários e funcionárias estatais,
acadêmicos e líderes do setor social e privado dos
países da América Latina, pertencentes aos Estados
Parte do MERCOSUL, estudantes provenientes de
diversas trajetórias disciplinares e culturais.
Sócios: Instituto Social do MERCOSUL, Universidade
Católica do Uruguai, Policy Lab, Sistema Econômico
Latino-Americano e do Caribe e Fonplata.

Sócios: Instituto Social do MERCOSUL, Instituto
Missionero de Estudos Superiores, Universidade
Nacional de Itapúa, Universidade Regional do Noroeste
do Estado do Rio Grande do Sul.

CURSOS
Planejamento e
Territorialização
da Agenda 2030

Avaliação de Políticas
Públicas em América
Latina e Caribe

Liderança e
Responsabilidade Social
sócios

"CONTRIBUIU MUITO A ENTEDER COMO AVANÇAM AS POLÍTICAS
PÚBLICAS ATÉ AS INTERNACIONAIS E COMO ORGANISMOS PODEM
COOPERAR EM TORNO A ESSA AGENDA, QUE É UM GRANDE DESAFIO.”
CLÁUDIA WIDMAIER, DIREÇÃO NACIONAL DE ADUANAS, URUGUAI

PAÍSES + INTEGRADOS, PESSOAS + PROTEGIDAS

RECURSOS E
INFRAESTRUTURA

ACORDOS
ACADÊMICOS E
INSTITUCIONAIS
Por meio de uma rede formada por renomadas
universidades, centros de estudo e instituições de
governos da região e mundo, a Escola dispõe de um
corpo de professores e especialistas com ampla
experiêcia prática e aplicada. Além disso, sua
condição de instância técnica e de assessoramento
no MERCOSUR a vincula com instituições similares
em outros blocos regionais.

Os programas da Escola de Governo preparam os
participantes para enfrentar os desafios do desenho,
implementação e avaliação de políticas públicas
vinculadas à integração regional e os desafios globais.
A Escola funciona de modo virtual, oferecendo aulas e
biblioteca online.

ASSUNÇÃO - UMA
CIDADE QUE CONECTA
E INTEGRA
A capital do Paraguai emerge como uma das capitais com maior
crescimento no MERCOSUL ampliado, a partir de seu potencial
político e socioeconômico. Sua condição de democracia
consolidada, estabilidade econômica e combinação de recursos
naturais e demográficos, a converteram em uma das sociedades
que mais se integraram na região e mundo nas últimas décadas.
Também, uma agenda de desafios em temas socioeconômicos,
culturais e ambientais permite o intercâmbio de programas,
planos e experiências na implementação e avaliação de políticas
públicas.

acordos

"PUDE IR CONHECENDO AS NORMATIVAS E INTERIORIZANDO PRÁTICAS.
ESTES CONHECIMENTOS AJUDAM A FUNDAMENTAR IDEIAIS ÀS
AUTORIDADES QUE CUIDAM TEMAS COMO FRONTEIRA."
DANIEL CASTAÑO CODEBÓ, MINISTÉRIO DE SEGURIDADE, ARGENTINA

ESCOLA DE GOVERNO DE POLÍTICAS SOCIAIS
INSTITUTO SOCIAL DO MERCOSUL

PRIMEIRO ANO
2037 CANDIDATOS(AS), 300 ESTUDANTES,
2 DIPLOMAS, 3 CURSOS INTERNACIONAIS
E INCONTÁVEIS EXPERIÊNCIAS

Em 2020 foram recebidas 2037 candidatuas para 360 vagas abertas. Com relação às candidaturas, 53% foram de mulheres e
47% de homens, de 26 países de América Latina e Caribe, e também de Europa, América do Norte e Ásia.
A Escola de Governo ofereceu programas acadêmicos principalmente em áreas de integração cidadã, fronteiras,
migração regional, desenvolvimento sustentável e avaliação de impacto de políticas públicas sociais.

ESTUDANTES DIPLOMA

ESTUDANTES CURSOS

Brasil (20)
18.9%

México (11)
5.8%

Argentina (33)
31.1%

Outros (17)
8.9%

Argentina (43)
22.6%

Peru (9)
4.7%
Equador (7)
3.7%

Brasil (19)
10%

Colômbia (10)
5.3%

Outros (3)
2.8%

Bolívia (5)
2.6%

Paraguai (35)
33%

Uruguai (15)
14.2%

Paraguai (35)
18.4%

Uruguai (23)
12.1%

CANDIDATOS(AS): ÂMBITO E SEXO
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53 %
ISMERCOSUR

Homens

47 %

ISMASUNCION

Avenida Santa Teresa, 2763 c/ Denis Roa, Assunção, Paraguai - www.ismercosur.org
ism@ismercosur.org // +595 (21) 614909 //
+595 985 559255

