Centro de Integração do MERCOSUL
16 anos
“Em setembro de 1994, na presença dos chanceleres do Brasil e do Uruguai, o Reitor da UFPel,
Prof. Cesar Borges determinou a criação do Centro de Integração do MERCOSUL”. (texto
extraído do Boletim Informativo do DIPI – nº 5 – novembro de 1994)

No dia 29 de novembro de 1995 a UFPel inaugurou o Centro de Integração do MERCOSUL, em
prédio que foi doado pelo Banco Meridional, localizado na Rua Andrade Neves esquina com a
Rua Lobo da Costa, na solenidade de inauguração esteve presente o Ministro da Educação
Paulo Renato Souza, que destacou a importância da iniciativa da UFPel para a região.

O CIM sedia atualmente o Curso de Relações Internacionais, criado em 2010, que tem duração
de 4 anos e ingresso pelo SISU/MEC, tem como objetivo habilitar o profissional, para atuar em
diversos segmentos, governamentais ou não, enfatizando ciências humanas que se
fundamentam em diferentes formas de organização política, econômica e social. Tornando o
Bacharel em relações Internacionais um profissional múltiplo que conduz de forma coerente
relações e negociações que seguem as tendências da sociedade contemporânea.

Ainda em 2010 foi inaugurado em Santana do Livramento o Núcleo de Estudos Fronteiriços,
que é um órgão suplementar do CIM e tem como objetivo promover e impulsionar o processo
de integração regional. A Fronteira da Paz Livramento‐Rivera é uma das muitas denominações
que as cidades de Livramento e Rivera, recebem, por estarem separadas apenas por uma
avenida e um parque.
Sendo que a cidade de Pelotas, sede da UFPel, encontra‐se na faixa de fronteira na região sul
do Rio Grande do Sul e levando em consideração a grande fronteira do Brasil, as universidades
passam a ser elementos fundamentais para a integração e valiosos instrumentos para o
desenvolvimento das regiões fronteiriças. Essa peculiaridade da região torna ainda mais
importante a atuação da UFPel através do CIM, Curso de Relações Internacionais e NEF para
que a integração seja cada dia mais uma realidade.
Hoje, 16 anos depois o Centro de Integração do MERCOSUL, está consolidado como
importante elo entre a UFPel, a comunidade local e a comunidade dos países do Bloco
MERCOSUL, priorizando sua atuação na metade sul do Rio Grande do Sul, a partir de ações que
valorizam o potencial da sociedade local através de atividades que contribuam na formação de
uma consciência integracionista com os demais países. O CIM tem sido um importante ponto
de referência no suporte e na busca de informações que sejam de utilidade em todos os
segmentos da Universidade e da sociedade em geral.

