
O País 
 
A Coreia do Sul localiza-se no sul da península da Coreia, 
dividindo-a com a Coreia do Norte, a qual encontrava-se 
unificada até 1945. A economia da Coreia do Sul tem evolu-
ído em uma velocidade surpreendente, colocando-a entre 
as 15 grandes economias mundiais, para isso ela transfor-
mou sua  área agraria marcada pela pobreza em um avan-
çado parque industrial, que fortalece seu avanço econômi-
co. Ademais, esse país encontra-se dentre os países mais 
desenvolvidos do globo de acordo com a Organização das 
Nações Unidas (ONU) e possui um grande avanço tecnoló-
gico e na área da comunicação. Além disso a Coreia do Sul 
possui relações com cerca de 170 países de todo o globo e 
faz parte de Organizações  como a ONU, a Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
e o Grupo dos Vinte (G-20).  
 
Coreia do Sul e a Educação 
 
Referente a área da educação, o governo possui grande 
atenção nela, direcionando a ela 4,2% do Produto Interno 
Bruto (PIB). Nesse país existe uma administração a partir de 
um centro que fiscaliza e efetua  a manutenção dos estabe-
lecimentos educacionais para garantir uma educação ade-
quada desde o jardim de infância até o ultimo ano. Esse 
país é adepto de programas educativos que dão ênfase no 
aumento de estudantes do exterior na Coreia do Sul, geran-
do assim, em 2010 de acordo com o Ministério da educa-
ção, Ciência e tecnologia um crescimento no número de 
bolsas para alunos estrangeiros que já chegam nos cem mil 
em território Sul Coreano. 
 
Coreia do Sul, a inovação e a internacionalização da edu-
cação 
 
A educação da Coreia do Sul tem sofrido inúmeras modifi-
cações. Dentre elas, o crescente aumento de intercâmbio 
dos estudantes sul coreanos para outra áreas no globo. Isso  
pode estar interligado ao fato da maioria destes não encon-

tram-se nas grandes faculdades da Coreia do sul ou não 
fizeram o vestibular ao aceitar as maiores chances de ser 
reprovado. 
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