Bolsas Rotary Pela Paz de 2021 - Inscrições abertas
Como o advento de um mundo pacífico é uma das principais causas do Rotary, a organização oferece a Bolsa Rotary pela
Paz. Cobrindo integralmente hospedagem, transporte, mensalidade e taxas da instituição de ensino superior, os
bolsistas dos Centros Rotary recebem ensino teórico e prático para seguir ou avançar suas carreiras na área de paz,
prevenção e resolução de conflitos.
Até 130 bolsistas são selecionados em nível global todo ano por meio de processo competitivo baseado em conquistas
pessoais, acadêmicas e profissionais. Eles fazem mestrado ou aperfeiçoamento profissional na área de paz e
desenvolvimento em um dos sete Centros localizados em universidades de ponta em diferentes partes do mundo.
Mais de 1.300 pessoas que se formaram nos Centros Rotary estão trabalhando em 115 países nos mais variados setores,
como governos, ONGs, forças armadas, departamentos policiais e organizações internacionais.
Mestrado
▪ Programa de 15 a 24 meses de duração em disciplinas relacionadas à paz e desenvolvimento com grupos
pequenos.
▪ Tem como alvo profissionais da área da paz em início de carreira.
▪ Seleção de 50 bolsistas por ano para cursar um currículo interdisciplinar com ensino embasado em pesquisa.
▪ Estágio de 2 a 3 meses para desenvolver habilidades práticas.
▪ Oferece oportunidades de networking com um grupo internacional de bolsistas, profissionais da área e a rede
global de rotarianos.
Aperfeiçoamento profissional
▪ Programa de um ano que combina aulas pela internet e presenciais no Centro Rotary pela Paz da Tailândia ou de
Uganda, além de um projeto independente.
▪ Voltado a pessoas com vasta experiência profissional em campos ligados à paz.
▪ Seleção de 80 bolsistas por ano para estudos em paz e desenvolvimento.
▪ Currículo interdisciplinar com curso preliminar on-line de duas semanas, mais 10 semanas de aulas presenciais
no Centro Rotary, estudo de campo e nove meses para que cada bolsista implemente uma iniciativa de
transformação social (com apoio de sessões on-line interativas). Há um seminário ao fim do curso.
Quem pode participar: Faça o teste de elegibilidade.
O candidato deve ter:
▪ para o mestrado: três anos de experiência profissional na área (cinco anos para quem estudar na Duke);
▪ para o aperfeiçoamento profissional: cinco anos de experiência profissional na área, além de explicar como o
seu plano de promover a paz se alinha à Missão do Rotary;
▪ proficiência em inglês;
▪ bacharelado;
▪ habilidades de liderança;
▪ compromisso com a paz e compreensão intercultural.
As inscrições para o período acadêmico de 2021-22 devem ser enviadas ao distrito rotário até 31 de maio de 2020.
Encaminhe suas dúvidas para rotarypeacecenters@rotary.org.
Se você conhece alguém com as devidas qualificações à bolsa, envie o formulário com os dados dessa pessoa para que
entremos em contato. Agradecemos pelo apoio.

