GUIA DE INSCRIÇÃO PARA A BOLSA ROTARY PELA PAZ
Este guia apresenta um panorama geral do programa de Bolsas do Rotary pela Paz e informações sobre o processo de inscrição.
No caso de dúvidas, entre em contato com rotarypeacecenters@rotary.org.

PROGRAMA
Sobre a Bolsa Rotary pela Paz
A Bolsa Rotary pela Paz é uma das principais bolsas de estudos oferecidas pela Fundação Rotária. Através de uma formação
acadêmica rigorosa, experiências de campo e contatos globais, os bolsistas dos Centros Rotary desenvolvem as habilidades
necessárias para atuarem como líderes e catalisadores da paz e resolução de conflitos na esfera comunitária e internacional.
A bolsa é indicada para aqueles que escolheram fazer carreira nas áreas de relações internacionais, paz e resolução de conflitos;
para quem já tem experiência nesses segmentos; e para quem demonstrou compromisso com a promoção da paz e com serviços
humanitários no âmbito comunitário ou mundial.
A bolsa cobre um programa de mestrado ou de aperfeiçoamento profissional.

Mestrado

Aperfeiçoamento profissional

Propósito

Formação dos líderes do amanhã

Fortalecimento dos líderes de hoje

Duração

De 15 a 22 meses (dependendo da
universidade)

3 meses

Número de Centros Rotary pela
Paz

5
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Número de bolsas oferecidas

Até 50 (10 por Centro)

Até 50 (25 por sessão: janeiro-abril ou
junho-agosto)

Experiência de campo

2-3 meses de estágio prático
durante as férias acadêmicas

Incorporada ao currículo

Financiamento
A Fundação Rotária oferece um plano de financiamento abrangente para todos os bolsistas Rotary pela Paz. Para bolsistas de
mestrado, a Fundação cobre as despesas associadas ao curso, alojamento e alimentação, viagem de ida e volta à cidade do
respectivo Centro Rotary, estágio, trabalho de pesquisa e participação em congresso. Bolsistas do programa de aperfeiçoamento
profissional recebem financiamento para despesas associadas ao curso, alojamento no campus, material acadêmico, seguro, viagem
de ida e volta a Bangcoc e estudo de campo.

CENTROS ROTARY PELA PAZ
Informações sobre os currículos e programas oferecidos pelos Centros Rotary pela Paz estão disponíveis na página
rotary.org/pt/rotarycenters. Antes de iniciar o processo de inscrição, o candidato deve se informar sobre cada Centro Rotary para
determinar os que melhor atendem às suas expectativas e também os requisitos para admissão
Candidatos ao programa de mestrado deverão escolher até dois Centros e categorizá-los por ordem de preferência. Considere as
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seguintes informações em sua decisão:





via de regra, as aulas na International Christian University são em inglês. Quando necessário, serão oferecidas aulas de
japonês. As aulas no Centro Rotary pela Paz da Chulalongkorn são totalmente em inglês;
não é permitido que o bolsista estude no Centro Rotary pela Paz de seu país de origem, com exceção daqueles interessados
no programa de aperfeiçoamento profissional da Tailândia;
o candidato não pode solicitar bolsa para uma universidade onde já esteja matriculado antes da bolsa ser concedida. Bolsistas
que começarem a estudar na universidade designada antes da bolsa começar perderão o benefício;
nem todos os programas de mestrado em universidades parceiras do Centro Rotary pela Paz são elegíveis à bolsa. Para
esclarecimentos sobre a elegibilidade de programas específicos, os candidatos devem entrar em contato com o Centro
Rotary pela Paz em questão.

Admissão na universidade
Depois de ser informado de que foi selecionado como recipiente de uma Bolsa do Rotary pela Paz, cabe a você solicitar admissão para
o programa da universidade designada. Se você não for aceito na universidade designada, você perderá a bolsa.
A aceitação em uma universidade parceira antes da inscrição no programa de bolsas não é garantia de que você será selecionado para
receber a bolsa.
Universidades parceiras (mestrado):






Duke University e University of North Carolina, Chapel Hill, Estados Unidos (programa de 21 meses);
International Christian University, Tóquio, Japão (programa de 20 meses mais 1-2 meses de treinamento opcional no idioma
japonês);
University of Bradford, West Yorkshire, Inglaterra (programa de 15 meses);
University of Queensland, Brisbane, Austrália (programa de 18 meses);
Uppsala University, Uppsala, Suécia (programa de 21 meses).

Universidade do Centro Rotary pela Paz (aperfeiçoamento profissional):


Chulalongkorn University, Bangcoc, Tailândia (programa de 3 meses)

ELEGIBILIDADE
Para o programa de mestrado o candidato deve:







ter ensino superior;
ter no mínimo três anos de experiência de trabalho relevante em período integral (ver definição abaixo);
dominar a língua inglesa (o domínio de um segundo idioma é altamente recomendado);
o falantes não nativos de inglês precisarão apresentar sua nota de desempenho na prova do TOEFL (Test of English as
a Foreign Language) ou do IELTS (International English Language Testing System). As notas obtidas nestas provas
são válidas por dois anos após a data do exame.
demonstrar sério compromisso com a paz e compreensão mundiais, comprovado através de realizações acadêmicas e
atividades de serviço comunitário e pessoal;
ter excelente habilidade de liderança.

Para o programa de aperfeiçoamento profissional o candidato deve:



ter forte formação acadêmica;
ter no mínimo cinco anos de experiência de trabalho relevante em período integral (ver definição abaixo);
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dominar a língua inglesa (o domínio de um segundo idioma é altamente recomendado);
demonstrar sério compromisso com a paz e compreensão mundiais, comprovado através de realizações acadêmicas e
prestação de serviço comunitário;
ter excelente habilidade de liderança.



Candidatos com deficiência são mais do que incentivados a se candidatar.

Experiência de trabalho relevante
O conceito de experiência de trabalho relevante varia de acordo com a área de especialização do candidato e seu enfoque. A
experiência pode estar diretamente relacionada à paz ou à resolução de conflitos. Pode incluir trabalhos em áreas como recursos e
questões ambientais, educação e alfabetização, direitos da mulher, jornalismo, saúde pública e prevenção de doenças. Outras
experiências consideradas relevantes são vivência internacional, trabalho com instituições sem fins lucrativos ou multilaterais, trabalho
em países em desenvolvimento, trabalho com jovens e trabalho voluntário.
Exemplos de experiências de trabalho consideradas irrelevantes incluem vendas, trabalho em restaurantes, trabalho administrativo em
empresas sem associação com a paz, desenvolvimento ou formação comunitária.

Trabalho em período integral
Trabalho em período integral é definido como todo aquele que envolva mais de 30 horas de trabalho semanal na mesma função. O
trabalho pode ser remunerado ou não, e não precisa ter sido desempenhado em anos consecutivos. Por exemplo, digamos que a
Maria concluiu quatro estágios com duração de três meses e que um único estágio requer 30 horas de trabalho semanal. A
experiência conjunta de Maria contaria como um ano completo.

RESTRIÇÕES
Antes de inscrever-se, verifique sua elegibilidade à bolsa confirmando que nenhuma das seguintes restrições se aplica a você:







a Bolsa Rotary pela Paz não pode ser usada para cursos de doutorado, mesmo que tal curso seja oferecido pela
universidade parceira durante o período da bolsa;
ex-beneficiários de bolsas de estudos financiadas por um Subsídio Global, e pessoas que completaram o programa de
aperfeiçoamento profissional com uma Bolsa Rotary pela Paz, devem esperar pelo menos três anos, após o término da
bolsa, para candidatarem-se ao programa de mestrado;
ex-beneficiários de programas de mestrado financiados pela Bolsa Rotary pela Paz devem esperar pelo menos cinco anos,
após o término do programa de mestrado, para se candidatarem ao programa de aperfeiçoamento profissional;
as seguintes pessoas não estão qualificadas a receberem bolsas de mestrado. Elas podem inscrever-se no programa de
aperfeiçoamento profissional, mas, se forem selecionadas, serão inteiramente responsáveis pelos custos associados ao
programa:
 rotarianos representativos;
 funcionários de Rotary Club, de distrito rotário, do Rotary International ou de qualquer outra entidade rotária;
 cônjuges, descendentes diretos (filhos ou netos consanguíneos ou por adoção legal), cônjuges de descendentes diretos
ou antepassados (pais ou avós consanguíneos) de qualquer indivíduo vivo pertencente a quaisquer das categorias
acima;
 ex-rotarianos e seus familiares, como descrito acima (até 36 meses após desligamento);
candidatos não podem candidatar-se ao programa de mestrado e ao programa de aperfeiçoamento profissional
simultaneamente. A preferência por um desses programas deve ser indicada no ato da inscrição.

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Inscrição

Os candidatos deverão enviar à Fundação Rotária sua inscrição para a Bolsa Rotary pela Paz, acompanhada de materiais
complementares em inglês, mesmo se o distrito rotário exigir uma inscrição adicional no idioma local.
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Currículo
Todos os candidatos deverão apresentar um currículo atualizado junto com sua inscrição. É necessário que você indique os meses e
anos trabalhados em todos os cargos, estágios e experiências voluntárias relevantes listadas.

Redações
Os candidatos devem apresentar redações sobre seu comprometimento com a paz e a resolução de conflitos. As redações devem ter
um mínimo de 300 e um máximo de 500 palavras. Para sua referência, segue uma lista de temas/perguntas para orientar sua
redação.
Programa de mestrado:
 escreva uma declaração pessoal incluindo eventos significativos de sua vida que influenciaram seu desejo de trabalhar
com paz e resolução de conflitos;
 descreva uma experiência de liderança significativa, seja no contexto acadêmico, profissional ou de serviço comunitário.
Que desafios você enfrentou? O que você aprendeu?
 explique em detalhes sua preferência por seu primeiro e segundo Centros Rotary. Descreva sua área de concentração
escolhida, incluindo o curso específico que fará nessas instituições. Como sua formação acadêmica o preparou para
esta bolsa? Se necessário, explique eventuais deficiências acadêmicas;
 explique como um mestrado em uma universidade parceira do Centro Rotary pela Paz o ajudará a cumprir seus objetivos
de carreira no que concerne o apoio à paz e à promoção da Missão da Fundação Rotária;
 discuta seus interesses de pesquisa acadêmica envolvendo paz e resolução de conflitos.
Programa de aperfeiçoamento profissional:
 escreva uma declaração pessoal incluindo eventos significativos de sua vida que influenciaram seu desejo de trabalhar
no campo da paz e resolução de conflitos;
 descreva uma experiência de liderança significativa, seja no contexto acadêmico, profissional ou de serviço comunitário.
Que desafios você enfrentou? O que você aprendeu?
 descreva em detalhes como o programa de aperfeiçoamento profissional o beneficiará e o ajudará a cumprir seus
objetivos de carreira. O que você espera aprender no curso no qual você pretende matricular-se?

Recomendações
Todos os candidatos deverão apresentar duas cartas de recomendação. As cartas deverão ser escritas por alguém que conheça o
desempenho acadêmico, profissional e o trabalho voluntário do candidato assim como suas realizações. Nós incentivamos os
candidatos a explicarem a finalidade do programa de Bolsas Rotary pela Paz àqueles que os recomendarão. Os autores das cartas de
recomendação deverão preencher pessoalmente o formulário de recomendação na internet.
Os candidatos ao programa de mestrado deverão enviar uma carta de recomendação acadêmica e uma profissional. Candidatos ao
programa de aperfeiçoamento profissional deverão enviar duas cartas de recomendação, entre elas uma carta de seu empregador
atual. Recomendações de Rotary Clubs são opcionais para os dois. As cartas de recomendação deverão ser submetidas pelos seus
autores através do formulário de recomendação on-line. Seguem algumas perguntas de orientação para as recomendações:
Perguntas para recomendações acadêmicas:
1. Como/de onde você conhece o candidato?
2. Como você caracterizaria o compromisso do candidato com relações internacionais, paz e resolução de conflitos?
3. Como você acha que uma Bolsa do Rotary pela Paz contribuirá para o desenvolvimento da carreira do candidato?
4. Avalie as realizações acadêmicas do candidato e sua capacidade de participação em um rigoroso programa de pósgraduação em uma das universidades parceiras que abrigam um Centro Rotary pela Paz.
5. Expresse qualquer comentário adicional sobre este candidato.
6. Classifique e dê exemplos das seguintes características dos candidatos: aptidão acadêmica, liderança, compromisso com o
serviço humanitário, iniciativa, maturidade, flexibilidade e oratória.
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Perguntas para recomendações profissionais:
1. Como você conheceu o candidato?
2. Como você caracterizaria o compromisso do candidato com relações internacionais, paz e resolução de conflitos? Dê
exemplos que ilustrem suas palavras.
3. Como você acha que uma Bolsa do Rotary pela Paz contribuirá para que o candidato avance na sua carreira?
4. Faça qualquer comentário adicional sobre este candidato.
5. Classifique e dê exemplos das seguintes características do candidato: aptidão acadêmica, liderança, compromisso com o
serviço humanitário, iniciativa, maturidade, flexibilidade e oratória.
Perguntas para recomendações do Rotary Club:
1. Explique por que seu clube acredita que esse candidato seria um bolsista ideal.

Histórico escolar
Todos os candidatos de mestrado deverão apresentar históricos de todas as instituições de ensino superior cursadas. Os históricos
deverão incluir o nome de cada curso, notas e conceitos obtidos. Certificados e diplomas não deverão ser incluídos. Os históricos
devem ser apresentados em inglês. Se o histórico original não estiver em inglês, ele deverá ser traduzido por um tradutor profissional
que deverá assinar cada histórico escolar. Os candidatos poderão enviar uma cópia não oficial do seu histórico junto com a inscrição.
No entanto, os bolsistas finalistas selecionados precisarão solicitar admissão na universidade designada e, para tal, precisarão enviar
um histórico oficial diretamente para a universidade.
O programa de aperfeiçoamento profissional não exige a apresentação de histórico escolar. No entanto, se você achar que seus
históricos destacam suas realizações, você poderá incluí-los com o restante dos materiais.

TOEFL/IELTS
Todos os candidatos a programas de mestrado que não sejam falantes nativos de inglês deverão enviar sua nota obtida na prova do
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ou do IELTS (International English Language Testing System). Não é necessário
enviar notas das duas provas. As notas são válidas por um período de dois anos após a data do exame.
As notas deverão ser enviadas para a Fundação Rotária até 1o de setembro. Todavia, os candidatos deverão enviar, junto com sua
inscrição, pelo menos um comprovante de inscrição para uma das provas até o dia 31 de maio.
Se o candidato não for falante nativo de inglês, mas acreditar que, por qualquer motivo, seja isento das provas de proficiência, TOEFL
ou IELTS, ele deverá entrar em contato com sua universidade preferida para verificar se realmente não precisa fazer nenhuma das
provas. Caso a universidade lhe conceda uma isenção, o candidato deverá incluir o comprovante dessa isenção na seção de
TOEFL/IELTS da inscrição.

GRE (somente para candidatos à Duke-UNC)
Todos os candidatos a programas da University of North Carolina em Chapel Hill são obrigados a apresentar nota obtida no GRE
(Graduate Record Exam). Os candidatos interessados apenas no programa da Duke não são obrigados a enviar nota de GRE, porém
recomendamos que o façam. Se você estiver solicitando admissão para um programa da UNC, informe-se sobre qual vem a ser a
nota mínima exigida pelo departamento de pós-graduação da instituição.
A UNC é a única universidade parceira do Centro Rotary pela paz que exige GRE. No entanto, se o candidato listar as duas
universidades parceiras, Duke e UNC, como sua primeira e segunda escolhas, recomendamos fortemente que faça a prova do GRE
— mesmo se sua preferência for a Duke — para que aumente seu nível de competitividade para admissão neste centro. Saiba mais
sobre a prova no ets.org/gre.

Centro Rotary
pela Paz

Idioma de
Instrução

Domínio do
Idioma

Recomendações
Exigidas

Diploma
Exigido

Nota
do GRE

Nota do
IELTS

Nota
do TOEFL
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Ensino superior
ou experiência
Duas profissionais
de trabalho
equivalente

Chulalongkorn
University

Inglês

Inglês

Duke University

Inglês

Inglês

Uma acadêmica,
uma profissional

Ensino
superior

Não é
necessário, mas
é encorajado
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Internet: 90
Impresso: 577

University of
North Carolina
em Chapel Hill

Inglês

Inglês

Uma acadêmica,
uma profissional

Ensino
superior

Exigido
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Internet: 90
Impresso: 550

International
Christian
University

Inglês,
japonês

Inglês

Uma acadêmica,
uma profissional

Ensino
superior

Não é exigido

6.5

Internet: 79
Impresso: 550

University of
Bradford

Inglês

Inglês

Uma acadêmica,
uma profissional

Ensino
superior

Não é exigido
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Internet: 80
Impresso: não é
mais aceito

University of
Queensland

Inglês

Inglês

Uma acadêmica,
uma profissional

Ensino
superior

Não é exigido

6.5

Internet: 90
Impresso: 570

Uppsala
University

Inglês

Inglês

Uma acadêmica,
uma profissional

Ensino
superior

Não é exigido

6.5

Internet: 90
Impresso: 575

Não é exigido Não é exigido

Não é exigido

Dúvidas adicionais sobre as provas do TOEFL, IELTS e GRE deverão ser esclarecidas junto ao departamento de admissões da
universidade pertinente.

RATIFICAÇÃO DISTRITAL
A ratificação distrital é um componente da inscrição que deve ser submetida pelo distrito rotário após o candidato ser entrevistado e
for determinado que ele é elegível à bolsa. Ela é necessária para se completar a inscrição e deve ser assinada e datada pelo
governador ou pelo presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária, assim como por um dos presidentes das seguintes
subcomissões distritais: Bolsas Rotary pela Paz, Bolsas de Estudos ou Subsídios.
A melhor maneira de entrar em contato com um distrito rotário é através do seu Rotary Club local. Os Rotary Clubs são formados por
empresários e líderes comunitários que se reúnem para causar impacto positivo e duradouro local e mundialmente. Um distrito rotário
é formado por um grupo de Rotary Clubs localizados em um certo território, o qual pode englobar vários bairros de uma megalópole,
um estado, província ou até mesmo vários países. O Rotary possui mais de 530 distritos e mais de 34.000 Rotary Clubs em todo o
mundo.
Você deve primeiro entrar em contato com o Rotary Club mais próximo. Para encontrá-lo, use o Localizador de Clubes.
Para entrar em contato diretamente com o distrito, ache o distrito mais próximo no Localizador de Distrito. Se tiver dificuldades em
obter uma resposta, envie e-mail para rotarypeacecenters@rotary.org antes de 15 de maio.

Via alternativa de ratificação
Se por circunstâncias excepcionais sua inscrição não puder ser considerada por um distrito, há uma via alternativa para a ratificação
da inscrição. Circunstâncias qualificáveis para essa opção incluem, mas não estão restritas a: inexistência de um Rotary Club no seu
país, informação errônea sobre o processo de candidatura por parte do distrito e confirmação de que o distrito local é incapaz de
cumprir com suas funções de ratificação.
Se um candidato for de um dos seguintes países, ele será elegível à via alternativa de ratificação: Cuba, Ilhas Falkland (Malvinas),
República Islâmica do Irã, Iraque, Kuwait, Líbia Árabe Jamahiriya, Ilhas Marshall, Myanmar, Niue, República Popular Democrática da
6

Coreia, Oman, Qatar, Arábia Saudita, Somália, Santa Helena, República Árabe da Síria, Tokelau, Turcomenistão, Tuvalu,
Uzbequistão, Vietnã, Wallis e Futuna, e Iêmen.
Se um distrito avaliar uma inscrição, entrevistar o candidato e decidir não ratificar a inscrição, o candidato não será elegível para a via
alternativa de ratificação e a Fundação Rotária também não considerará a inscrição.
Candidatos interessados na via alternativa de ratificação deverão selecionar a opção "Estou solicitando que minha inscrição seja
considerada para a via alternativa de ratificação devido a uma circunstância excepcional”, que está na seção sobre o distrito. De 7 a
10 dias úteis após sua solicitação, um funcionário entrará em contato para informar sobre a decisão.

CRONOGRAMA
As inscrições deverão ser recebidas pela internet até o dia 31 de maio. Para cada candidato avaliado, o distrito deverá preencher o
formulário de decisão de ratificação on-line e enviá-lo à Fundação Rotária até o dia 1o de julho. A comissão de seleção dos Centros
Rotary pela Paz avaliará as inscrições qualificadas, selecionará os candidatos finalistas e seus suplentes e informará os resultados a
todos os candidatos e seus distritos em novembro. Os candidatos deverão esperar o resultado da seleção da bolsa antes de solicitar
admissão para a universidade parceira que abriga o Centro Rotary pela Paz que lhe foi designado. Um especialista dos Centros
Rotary pela Paz entrará em contato com os bolsistas selecionados para explicar-lhes quais serão os próximos passos.

Inscrições
disponíveis na
Internet
Fevereiro

Prazo para entrega
de inscrições ao
distrito
31 de maio

Prazo para a entrega de
inscrições ratificadas à
Fundação Rotária
1o de Julho

Resultados da
seleção de
inscrições
Novembro

PRAZOS
•

15 de maio: último dia para enviar e-mail aos funcionários dos Centros Rotary pela Paz, no rotarypeacecenters@rotary.org,
para pedir ajuda para contatar um distrito. Inicialmente, os candidatos deverão entrar em contato diretamente com o distrito
usando a Ferramenta de Localização de Distritos.

•

31 de maio: último dia para os candidatos enviarem suas inscrições para os distritos rotários pela internet. Os distritos terão
todo o mês de junho para entrevistar os candidatos e ratificar suas inscrições.

•

1o de julho: último dia para os distritos rotários submeterem suas decisões de ratificação à Fundação Rotária pela internet.
Sem exceções.

•

1o de setembro: último dia para enviar o resultado das provas do TOEFL, IELTS ou GRE. Sem exceções.

SUBMISSÃO DA INSCRIÇÃO
Você deverá submeter sua inscrição pelo website https://rotary.embark.com/apply.

LISTA DE VERIFICAÇÃO
Use essa lista para verificar que sua inscrição esteja completa antes de enviá-la ao distrito e à Fundação Rotária.
inscrição;
cartas de recomendação exigidas; recomendação opcional do clube:




programa de mestrado: uma acadêmica e uma profissional;
programa de aperfeiçoamento profissional: duas profissionais, sendo uma do empregador atual;
opcional: recomendação do clube.

curriculum vitae;
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histórico do ensino superior (exigido apenas para o programa de mestrado);
notas do TOEFL ou IELTS, exigidos de falantes não nativos de inglês interessados no programa de mestrado;
notas de GRE (exigido para aqueles interessados nos programas da UNC; muito recomendado para os interessados no Centro
Rotary pela Paz da Duke-UNC);
ratificação distrital;
certificação do candidato, assinada e datada.
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