
O País 
 
Pertencente a Europa Central entre a Áustria, Itália, Alema-
nha e França, além de composta por 26 estados conhecidos 
como cantões e Berna como capital, a Suíça é considerada 
um dos países mais ricos do planeta, além de possuir 2 cida-
des com a melhor classificação de qualidade de vida mundi-
al. Sede de inúmeras corporações multinacionais, como a 
Organização Mundial do Comércio (OMC) e a Cruz Verme-
lha, a Suíça é composta por quatro regiões culturais e lin-
guísticas: francês, alemão, romance e italiano. 
 
Confederação Suíça e a Educação 
 
Na Suíça, a maior parte da população frequenta instituições 
de ensino publicas, devido aos altos valores dos privados. A 
educação consiste nas etapas elementar, secundária e uni-
versitária. Desta maneira, a frequência escolar de no míni-
mo nove anos é exigida para todas as crianças. O ensino 
primário inicia-se a partir dos sete anos, com a duração de 
cerca de 9 anos. Após esse período, o estudante segue para 
a educação superior. A grande questão no país são os dife-
rentes sistemas que imperam no seu território, sendo um 
para cada estado, mas baseados no mesmo principio. 
 
Confederação Suíça, a inovação e a internacionalização 
da educação 
 
Ocupando o primeiro lugar em três anos seguidos, nos ran-
kings de inovação, realizados pela OMPI, temos a Suíça, 
que realiza altos investimentos financeiros nessa área, ape-
sar de sua pequena dimensão territorial. Tais índices são 
possíveis pelas várias parcerias e apoios que o país estabe-
lece com o exterior. Ao promover pesquisas e estudos bila-
terais com instituições como o CERN, a Suíça envolve-se 
em diversas agências internacionais e pesquisas no âmbito 
mundial. Essa internacionalização se mostra evidente 
quando observamos que os inventores na Suíça têm maio-
res chances de serem imigrantes do que nativos do país. 
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