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Bolsas Rotary pela Paz Mundial 2013-2015
Inscrições abertas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Em parceria com seis universidades de renome internacional, a Fundação Rotária
patrocina: (a) cursos de nível equivalente a mestrado de dois anos em estudos
internacionais; ou (b) curso de aperfeiçoamento profissional na área de paz e resolução
de conflitos, em um dos Centros Rotary de Estudos Internacionais. Os bolsistas terão a
oportunidade, também, de cumprir estágio, onde poderão aplicar, na prática, os
conhecimentos adquiridos no curso. Essas bolsas, chamadas Bolsas Rotary Pela Paz
Mundial, são oferecidas com base em mérito a candidatos com potencial para vir a se
tornar líderes na promoção da paz, cooperação nacional e internacional, e mediação de
conflitos no decorrer de suas vidas pessoais e profissionais.
.
A Bolsa Rotary pela Paz Mundial é abrangente, financiando no máximo dois anos
letivos, inclusive o período de férias. Entre as despesas cobertas estão mensalidades e
taxas, alojamento e refeições, transporte, despesas fortuitas e estágios de verão. Serão da
responsabilidade dos bolsistas todas as despesas não especificadas como financiadas
pelo programa. Os fundos disponibilizados são para uso exclusivo do estudante. Este
pode se fazer acompanhar por cônjuge e dependentes durante os anos de estudo,
entretanto, nenhum financiamento será fornecido pela Fundação Rotária para custear
despesas de qualquer outra pessoa além do bolsista.
ELEGIBILIDADE
Os critérios de elegibilidade para as duas modalidades de bolsa oferecidas (Diploma de
Mestrado ou Certificado de Aperfeiçoamento Profissional) e a forma de inscrição estão
descritos, em português ou inglês, no site (selecione o idioma no pé da página):
http://www.rotary.org/pt/studentsandyouth/educationalprograms/rotarycentersforinterna
tionalstudies/pages/howtoapply.aspx

As seguintes pessoas não se qualificam para as Bolsas Rotary pela Paz Mundial:
(a) rotarianos; rotarianos honorários; (b) funcionários de Rotary Club, distrito, Rotary
International ou outra entidade rotária; (c) cônjuges, descendentes diretos (filho ou neto,
legítimo ou adotado), ascendentes (pais ou avós), cônjuges de descendentes diretos ou
ascendentes de qualquer pessoa viva que se enquadre nas categorias (a) ou (b); e exrotarianos e seus parentes conforme descrito acima, dentro de 36 meses após a data de
seu desligamento. A inscrição deve ser feita por intermédio do Rotary Club da área de
domicílio legal ou de residência do candidato, ou da comunidade em que estude ou
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trabalhe por período integral. Deficientes físicos e rotaractianos são incentivados a se
inscrever
Se o seu clube possui candidatos para Bolsas Rotary pela Paz Mundial, para estudos em
nível de mestrado, procure na Internet as instruções e faça o download do Formulário,
em inglês ou português, no seguinte endereço:
http://www.rotary.org/en/StudentsAndYouth/EducationalPrograms/RotaryCentersForInt
ernationalStudies/Pages/ridefault.aspx
Os candidatos deverão preencher a documentação tanto em português como em inglês,
com destaque para as cartas de recomendações. Se algum candidato escolher a
Argentina, um terceiro formulário deve ser preenchido em espanhol.
No âmbito do Distrito 4530, serão adotados os seguintes prazos:
Até 12 de maio – os Rotary Club do Distrito promovem as bolsas de estudos da
Fundação Rotária junto à sua comunidade e recebem inscrições de candidatos.
Até 26 de maio – os Rotary Clubs selecionam candidatos e encaminham as
inscrições completas dos candidatos ao Coordenador da Subcomissão Distrital
de Bolsas Educacionais da FR.
Em 06 de junho – A Subcomissão Distrital de Bolsas Educacionais entrevista e
seleciona o candidato do Distrito.
Até 15 de junho – O Governador do Distrito homologa o resultado e encaminha
a documentação pertinente ao Escritório Brasil do Rotary International em São
Paulo.
De julho a outubro de 2012 - A Fundação Rotária e a Comissão dos Centros
Rotary analisam as inscrições e selecionam os candidatos finalistas.
De novembro a dezembro de 2012 - Os Distritos e os seus candidatos serão
notificados do resultado do processo seletivo mundial.
Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com:
Coordenador da Subcomissão Distrital de Bolsas, EGD Riccardo José Cioglia,
no endereço: SQN 310, Bloco B, Ap. 501/502, Brasília, DF – CEP 70756-020,
ou pelo e-mail rcioglia@terra.com.br;
ou pelos telefones (61)3273-3125 ou (61)9976-0077.
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