
O País 
 
 A Itália encontra-se  na parte centro-sul Europeia, também 
nomeada como a Europa meridional. A Itália ao decorrer do 
seu território faz fronteira com a Suíça, Áustria, França e 
Eslovênia e este possui 301 338 km². Nos dias de hoje este 
país é uma republica democrática com uma qualidade de 
vida elevado estabelecendo-a dentre os 10 países nessa 
área. Ademais, esse país que tem Roma como sua capital é 
um membro originador da União Europeia (UE), além de 
ser membro de organizações como o Grupo dos Vinte 
(G20), da Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN), da Organização Mundial do Comércio OMC e do 
Grupo dos Oito (G8). 
 
Itália e a Educação 
 
As escolas italianas são predominantemente públicas, ou 
seja, gratuitas e de ótima qualidade, entretanto, existem 
escolas privadas escolhidas por alguns por motivos pesso-
ais. Essas escolas publicas são consideradas de alto nível 
em todos os sentidos, de professores à estrutura física da 
instituição. Além disso, quaisquer cidadão italiano, seja ele 
nascido lá ou não pode estudar em uma instituição pública 
italiana. 
 
Itália, a inovação e a internacionalização da educação 
 
A Itália possui a mais antiga Universidade do Ocidente, en-
tretanto vem aos poucos modificando seus sistemas de 
Estudo para minar a inovação e a internacionalizar do seu 
ensino superior. Em 2009, de acordo com a AlmaLaurea 
(Consórcio inter-universitário italiano), dentre os estudan-
tes do ensino superior italiano que se formam, 2,2% possu-
em um título vindo de um sistema universitário do exterior. 
Como um meio de gerar a internacionalização do ensino 
superior e a inovações neste, essas instituições pretendem 
estimular a competitividade entre elas, podendo acarretar 
em um maior número de Estrangeiros nas faculdades do 

país e um aumento nos números dos projetos de pesquisas 
evidenciando esse bom desempenho ou do aumento da 
procura por essas instituições. 
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