TÓPICOS TRATADOS NO CURSO:

Resolução de conflitos

Conscientização cultural

Técnicas de negociação

Pesquisa sobre paz e conflitos

FORMANDO
OS LÍDERES DE
AMANHÃ
FORTALECENDO
OS LÍDERES DE HOJE
Escolhidos por seu potencial de causar impacto
positivo em iniciativas pró-paz no decorrer das
suas carreiras, os bolsistas dos Centros Rotary
pela Paz tornam-se agentes de mudanças
após a conclusão do curso. O currículo e carga
horária são rigorosos, e a experiência inclui
estágio e várias oportunidades de networking.
Estes quesitos são necessários para formar
líderes que sejam verdadeiros catalisadores
da paz, prevenção e resolução de conflitos em
suas comunidades e no mundo.

Liderança
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INSCREVA-SE HOJE MESMO!

PELA PAZ

Mais informações sobre inscrição no site
www.rotary.org/pt/peace-fellowships.

BOLSAS
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JUNTE-SE A LÍDERES:
www.rotary.org/pt/peace-fellowships

A BOLSA

INSCRIÇÃO

UNIVERSIDADES PARCEIRAS

Anualmente, oferecemos até 50 bolsas de mestrado e
50 para o curso de aperfeiçoamento profissional em
universidades renomadas.

Os candidatos são selecionados por meio de um
processo mundial e competitivo. Eles devem:

University of Queensland
Austrália

A bolsa inclui:
•
•
•
•

Mensalidade e taxas
Acomodações e refeições
Passagem de ida e volta
Despesas com estágio/estudo de campo

PROGRAMAS
Cada Centro Rotary oferece seu próprio currículo
e chances de aprendizado prático, que permite a
análise de assuntos relacionados à paz sob diferentes
ângulos.

1

Fazer sua inscrição até 31 de maio pelo site
www.rotary.org/pt/peace-fellowships.

2

Contatar um distrito para conseguir a ratificação
para sua inscrição, o que exige uma entrevista.
A ratificação do distrito deve ser confirmada ao
Rotary International até 1° de julho.

3

Após sua seleção, o bolsista de mestrado deve
obter sua admissão na universidade.

University of Bradford
Inglaterra
International Christian University
Japão
Uppsala University
Suécia
Duke University and University of
North Carolina em Chapel Hill
Estados Unidos
Chulalongkorn University (programa de três meses)
Tailândia

Programa de mestrado
• 15 a 24 meses de duração
• 2 a 3 meses de estágio
• Tese

ÁREAS DE ATUAÇÃO DOS ALUMNI
DOS CENTROS ROTARY

Programa de aperfeiçoamento profissional

Os ex-bolsistas trabalham nas seguintes áreas:
governamental e não governamental, educacional,
humanitária, policial, judiciária e em organizações
internacionais.

• 3 meses
• Curso interdisciplinar
• Estudo de campo no país ou no exterior

ELEGIBILIDADE
• Para o mestrado: bachalerado ou equivalente,
além de pelo menos três anos de experiência em
trabalho de período integral na área.
• Para o aperfeiçoamento profissional: histórico
acadêmico sólido, além de pelo menos cinco anos
de experiência em trabalho de período integral na
área.
• Proficiência em inglês.
• Proficiência em outro idioma, além do inglês, é
altamente recomendável para o mestrado.
• Capacidade de liderança.

7%
“Ocupo um cargo alto hoje em dia
por ter desenvolvido habilidades
anallíticas durante meus estudos no
Centro Rotary pela Paz. Eu trabalho no
desenvolvimento de normas que afetam
milhões de cambojanos, especialmente os
pertencentes a grupos marginalizados.”
Path Heang
Bolsista em 2002-04
University of Queensland
Chefe do escritório do UNICEF no Camboja
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ONGs

Ainda estudando

Governo

Pesquisa/ensino acadêmico

Outras

Agências da ONU

Educação

Jornalismo

