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Esta é a edição de 2012 da publicação Centros Rotary pela Paz — Guia para Rotarianos (085-PT). Como as deliberações
do Conselho de Curadores podem alterar as informações aqui contidas, consulte www.rotary.org/rotarycenters para as
informações mais atualizadas.

085-PT—(1212)

Esta publicação deve ser usada por rotarianos ligados aos Centros Rotary de Estudos Internacionais na
área de paz e resolução de conflitos. Ela inclui informações sobre a história e as metas do programa,
critérios de seleção, financiamento, recrutamento de candidatos e promoção do programa na comunidade, clube e distrito.
Candidatos em potencial estão sempre interessados em conhecer mais sobre o programa e ver como
este pode ajudar no alcance de suas metas profissionais. Conforme o programa se torna conhecido,
mais pessoas procuram os clubes e distritos, e é preciso dar respostas precisas a estes candidatos. Assim,
o enfoque deste guia é promover o programa para encontrar candidatos qualificados.
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Declaração de propósito
O programa Centros Rotary pela Paz dá suporte à Missão da Fundação Rotária de apoiar iniciativas de
melhoria da saúde, da educação e do combate à pobreza:
• Contribuindo para o avanço de atividades de pesquisa, ensino, publicação e conhecimentos de
assuntos relacionados a causas de conflito, paz, boa vontade e compreensão mundial.
• Motivando os participantes a se dedicarem à disseminação de uma cultura de paz e tolerância e
ampliarem seus conhecimentos e aptidões através da interação entre profissionais e acadêmicos.
• Provendo oportunidades de avanço educacional internacional na área de paz e resolução de
conflitos.
• Provendo meios para que a Fundação Rotária e os rotarianos possam efetivamente promover
maior tolerância e cooperação entre os povos, contribuindo desta forma à paz e compreensão
mundial.
Até 60 bolsas de mestrado e 50 de certificação são outorgadas anualmente com base em mérito para
estudo em um dos Centros Rotary pela Paz. Os participantes podem fazer mestrado em relações internacionais, estudos da paz e resolução de conflitos ou correlatos; ou então curso de aperfeiçoamento
profissional em paz e resolução de conflitos. Através de programas interdisciplinares, os Centros Rotary
pela Paz fornecem treinamento acadêmico e prático para capacitar os bolsistas a assumir funções de
liderança e resolver problemas que levam a conflitos.

Opções do programa
Os rotarianos devem conhecer as diferenças entre a opção de mestrado e de certificação profissional
para que possam melhor orientar os candidatos.
Programa Bolsas Rotary
pela Paz

Diploma de mestrado

Certificado de aperfeiçoamento
profissional

Propósito

Formação de líderes

Aperfeiçoamento de líderes atuais

Duração dos estudos

15 a 24 meses (varia dependendo
da universidade)

3 meses

Centros Rotary pela Paz

5

1

Número de bolsas

No máximo 60 (limite de 12 por
Centro Rotary)

No máximo 50 (25 por sessão:
de janeiro a abril ou de junho
a agosto)

Experiência prática no
campo

Estágio de dois a três meses
durante as férias

Duas a três semanas de estudo de
campo incorporado no currículo
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Universidades parceiras
Há seis Centros Rotary pela Paz em sete universidades. Cada uma delas possui um programa específico,
com enfoque em diferentes aspectos, como estudos de paz, resolução de conflitos, relações internacionais,
desenvolvimento internacional, saúde pública, jornalismo, estudos ambientais, educação, administração
pública, entre outros. Os programas são elaborados para prover aos bolsistas uma experiência acadêmica
abrangente. Abaixo segue um resumo dos programas oferecidos em cada instituição.

Chulalongkorn University
Bangcoc, Tailândia
• Certificado de aperfeiçoamento profissional na área de paz e resolução de conflitos.
• Cursos intensivos, com três meses de duração, ministrados por especialistas.
• Ênfase em ampliar a visão mundial e fortalecer a capacidade de negociação.
• Não é preciso admissão pela própria universidade.
• Duas sessões por ano: janeiro a abril e junho a agosto.

Duke University e University of North Carolina, Chapel Hill
Carolina do Norte, EUA
• Ambas as universidades abrigam um mesmo Centro Rotary pela Paz.
• Mestrado na Duke e UNC Chapel Hill e Diploma de Pós-Graduação do Centro de Iniciativas Globais
em Desenvolvimento Internacional ou em Paz e Resolução de Conflitos da UNC Chapel Hill.
• Bolsistas da UNC podem obter certificado em políticas de desenvolvimento internacional da
Duke University.
• Duke: programa voltado a desenvolvimento de políticas internacionais, com base em treinamento interdisciplinar nas áreas de análise política e desenvolvimento sustentável com vistas à
redução da pobreza, melhoria da administração governamental, direitos humanos, controle ambiental e processos cooperativos.
• UNC: bolsistas podem optar por uma variedade de programas de mestrado de dois anos, como
antropologia, planejamento urbano, educação, geografia, história, jornalismo, ciências políticas,
saúde pública e assistência social. Os bolsistas fazem os cursos a que foram admitidos e relacionam seus estudos ao objetivo de paz e resolução de conflitos.
• Opção de apresentar teses de mestrado para inclusão na Carolina Paper Series.
• O programa deste Centro Rotary pela Paz começa em agosto e dura 21 meses.

International Christian University
Tóquio, Japão
• Programa de mestrado na faculdade de artes e ciências.
• Mestrado em administração pública, estudos de paz ou relações internacionais.
• Oferece cursos de especialização em segurança e resolução de conflitos, desenvolvimento populacional, psicologia da paz e resolução de conflitos, e direitos humanos.
• Bolsistas podem suplementar seus estudos com cursos em política internacional, desenvolvimento
mundial, estudos ambientais, educação e alfabetização.
• Bolsistas têm a oportunidade de participar do United Nations University Global Seminar e Joint
Graduate School Seminar. Todos os estudantes devem ter fluência em inglês suficiente para
compreender as aulas e realizar os trabalhos acadêmicos, mas, se forem proficientes também em
japonês, terão acesso à gama completa de cursos oferecidos pela instituição.
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• Programa começa em setembro e dura 22 meses, podendo ser precedido por curso intensivo de
seis semanas de japonês.

University of Bradford
West Yorkshire, Inglaterra
• Programa de mestrado do Departamento de Estudos sobre Paz
• Cursos de pós-graduação em paz e resolução de conflitos (alguns com ênfase na África), política
internacional, segurança e desenvolvimento.
• Corpo docente e os estudantes realizam seu trabalho em três áreas gerais: Grupo de Segurança
Internacional, Grupo de Política e Mudança Social, e Centro para Resolução de Conflitos.
• Programa começa em outubro e dura 15 meses.

University of Queensland
Brisbane, Austrália
• Mestrado em Estudos Internacionais (Paz e Resolução de Conflitos) da Faculdade de Ciências
Políticas e Estudos Internacionais.
• Bolsistas podem dedicar-se a diversos temas, como direitos humanos, ética e política mundial,
controle de armas, e questões que afetam especialmente as mulheres.
• Programa começa em fevereiro e dura 16 meses.

Uppsala University
Uppsala, Suécia
• Programa de mestrado do Departamento de Pesquisa em Paz e Conflitos.
• Ensina os alunos a analisar de forma crítica a origem, desenvolvimento e resolução de conflitos
armados a partir de uma base científica.
• O bolsista termina os estudos com uma compreensão sistêmica sobre os aspectos básicos da pesquisa e estudo de assuntos relacionados à guerra, paz e resolução de conflitos em nível local,
nacional, regional e global, cobrindo assuntos como segurança, democracia, desenvolvimento
econômico, direitos humanos e de gênero sexual.
• Programa começa em setembro e dura 22 meses.
Como os critérios de admissão e os currículos variam de uma universidade para outra, recomenda-se
que os candidatos procurem se informar ao máximo sobre as instituições de sua preferência antes de
se inscreverem.

Critérios de seleção e elegibilidade
Candidatos à Bolsa Rotary pela Paz devem:
• Ter diploma de bacharelado ou equivalente. No caso do certificado de aperfeiçoamento profissional, experiência profissional equivalente.
• Para o curso de mestrado, são necessários pelo menos três anos de experiência profissional,
remunerada ou não remunerada.
• Para o certificado de aperfeiçoamento profissional, os candidatos devem ter pelo menos cinco
anos de experiência profissional relacionada à área de estudo e estar empregados em função de
nível médio, no mínimo.
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• Para o curso de mestrado: proficiência em um segundo idioma. Para o curso de aperfeiçoamento
profissional: proficiência em inglês. A proﬁciência em japonês ou inglês vale para candidatos que
pretendem estudar na International Christian University no Japão.
• Ter excelente capacidade de liderança.
• Demonstrar sério compromisso com a paz e compreensão mundial revelado por meio de atividades de prestação de serviços comunitários e/ou realizações pessoais, acadêmicas e proﬁssionais.
A Fundação Rotária não recomenda a inscrição a recém-formados.
País de estudo. O candidato selecionado será designado a Centro localizado em país que não seja
aquele onde possui cidadania ou residência, com exceção de:
• Cidadãos ou residentes do Japão que estudaram no exterior e estão interessados em frequentar
o Centro Rotary na International Christian University.
• Cidadãos ou residentes da Tailândia interessados no curso da Chulalongkorn University.
Se o candidato for cidadão de um país e se candidatou para receber residência permanente em outro
país, não poderá estudar em nenhum desses dois países.
O distrito poderá patrocinar estrangeiros (inclusive oriundos de regiões não rotárias) com fortes vínculos locais, desde que o candidato estude em qualquer outro país que não seja o seu próprio ou o do
distrito patrocinador.
Admissão à universidade. Os bolsistas devem conseguir admissão incondicional às universidades designadas. A desobediência a essa norma resultará na anulação da bolsa. A decisão ﬁnal de admissão ﬁca
a critério da universidade. A Fundação Rotária não poderá, em hipótese alguma, intervir no processo
de seleção em favor do bolsista. Os bolsistas do Centro Rotary da Chulalongkorn University são isentos
desta obrigação.
Os candidatos devem se comprometer a completar o programa e a se graduar ou obter certiﬁcado de
conclusão do curso.
A bolsa não pode ser usada para estudos de doutorado, mesmo que tal curso seja oferecido pela universidade parceira dentro do período em que o bolsista ali permanecer. Candidatos com pós-graduação interessados em completar o curso de doutorado não se qualiﬁcam ao programa de Bolsas Rotary pela Paz.
Elegibilidade. As seguintes pessoas não são elegíveis a concorrer à bolsa:
• Rotariano
• Rotariano honorário
• Funcionário de clube, de distrito, de qualquer entidade rotária ou do Rotary International
• Cônjuge, descendente direto (filhos ou netos consanguíneos ou legalmente adotados), cônjuge
de descendente direto, ascendente direto (pais ou avós) de rotariano vivo que se enquadre nas
categorias acima
• Ex-rotariano ou parente que tenha se desligado do Rotary há menos de 36 meses
Em caráter excepcional, essas pessoas podem candidatar-se ao Centro Rotary pela Paz na Tailândia.
Se forem aceitos serão responsáveis por cobrir todos os custos do programa, além de seguro saúde
e passagem aérea.
Associados de Rotaract Clubs e ex-bolsistas são elegíveis, desde que atendam a todos os requisitos.
Ex-Bolsistas Educacionais e pessoas que completaram o programa de aperfeiçoamento profissional
de Chulalongkorn devem esperar pelo menos três anos para poderem se candidatar ao programa de
mestrado. Bolsistas Rotary pela Paz que fizeram mestrado não podem se candidatar ao curso de
aperfeiçoamento profissional da Chulalongkorn.
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Candidatos não podem se candidatar aos dois tipos de bolsa no mesmo ano.
Deﬁcientes físicos são elegíveis e incentivados a se inscrever, já tendo inclusive demonstrado serem ótimos bolsistas.

Disponibilidade
As Bolsas Rotary pela Paz são oferecidas mundialmente com base em mérito. Não há limite quanto ao
número de candidatos que cada Rotary Club pode indicar. Todos os distritos são incentivados a indicar
candidatos qualificados para a seleção anual, independente de terem feito ou não contribuições financeiras à Fundação Rotária.

Processo de inscrição
Formulários de
inscrição entregues
aos Rotary Clubs

Envio aos distritos
de inscrições
endossadas pelos
clubes

Comissão de Seleção
escolhe os bolsistas
dentre candidatos
do mundo inteiro

Inscrições
endossadas pelos
distritos enviadas à
Fundação Rotária

Financiamento
Financiar as Bolsas Rotary pela Paz é um compromisso mundial do Rotary. Essas bolsas são possíveis
graças a um fundo coletivo, formado por contribuições dos distritos por meio do Sistema SHARE.
Para participar do programa, não é exigido que o distrito contribua a esse fundo coletivo, entretanto,
todos os distritos são incentivados a contribuir qualquer valor do FDUC para patrocinar as bolsas, não
havendo um limite mínimo. Os distritos que se comprometem a doar US$25.000 por ano, ou US$50.000
a cada dois anos, são reconhecidos como Distritos Promotores da Paz.
Doações Extraordinárias encaminhadas à Fundação Rotária em apoio aos Centros Rotary pela Paz são
de grande valia. Contribuições de rotarianos e amigos garantirão o sucesso duradouro dos Centros
Rotary. A curto prazo, os fundos prometidos pelos curadores financiarão a administração dos Centros
Rotary, e o FDUC financiará os bolsistas. No futuro, o apoio de todos será necessário para cobrir
a maior parte dos custos do programa. Assim sendo, os curadores aprovaram a Iniciativa Doações
Extraordinárias para os Centros Rotary pela Paz, com o intuito de angariar US$95 milhões em apoio ao
programa até 2015. Mais informações em www.rotary.org/pt/contribute.
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Seleção de candidatos
Os rotarianos devem estabelecer uma estratégia de marketing específica para identificar os melhores
candidatos para as Bolsas Rotary pela Paz.

Candidatos qualificados
É importante selecionar candidatos com atuação comprovada na área de paz e resolução de conflitos,
seja através de realizações acadêmicas, trabalho voluntário ou experiência profissional, e que sejam
líderes natos e alunos exemplares. Bons candidatos podem ser encontrados principalmente nos seguintes lugares:
• Organizações não governamentais ligadas a direitos humanos, assistência em casos de catástrofe,
ajuda humanitária, defesa do meio ambiente, auxílio a refugiados e outros assuntos na área da
paz e cooperação internacional.
• Organizações e corporações internacionais.
• Órgãos do governo tais como departamentos de estado, ministérios das relações exteriores, corpos diplomáticos, entre outros.
• Agências de prestação de serviços voluntários internacionais.
• Militares, policiais e profissionais da área de segurança.
• Grupos de mediação e resolução de conﬂitos.
• Reuniões de voluntários e ex-voluntários.
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• Associações de ex-universitários.
• Departamentos de estudos em relações internacionais, ciências políticas, estudos sobre paz e resolução de conﬂitos das faculdades e universidades locais.
• Ex-bolsistas ou ex-participantes de equipes de Intercâmbios de Grupos de Estudos da Fundação
que trabalhem com questões internacionais, desenvolvimento, fortalecimento da paz e resolução
de conﬂitos, mesmo que residam fora do distrito.
Rotarianos são incentivados a divulgar o programa mesmo em áreas que já passaram ou estejam passando por conﬂitos. Candidatos provenientes dessas áreas têm grande potencial de cooperar com a paz e
dissolução de contendas se adquirirem os conhecimentos oferecidos pelos Centros Rotary pela Paz.
Os distritos podem considerar as seguintes ideias para promover as Bolsas Rotary pela Paz e atrair candidatos qualiﬁcados:
• Averiguar a possibilidade de realizar reuniões com os grupos supracitados.
• Conduzir painel de discussão ou palestra sobre tópico relevante à paz e compreensão internacional, convidando os grupos acima ao evento.
• Convidar bolsistas e ex-bolsistas para proferir palestras em reuniões informativas para rotarianos
e público não rotário.
• Identiﬁcar pessoas aﬁliadas aos grupos acima e enviar-lhes materiais referentes ao assunto, como
o folheto Bolsas Rotary pela Paz (084-PT), para que compartilhem com estudantes, membros ou
clientes, não esquecendo de fornecer os dados para contato de seu distrito.
• Distribuir comunicados à imprensa a jornais universitários, rádio e televisão, citando sempre o
site www.rotary.org/rotarycenters. Um exemplo de comunicado faz parte deste guia.
• Incentivar os grupos acima a incluir em seus sites, links que conduzam ao site do RI.
• Conhecer as estratégias de promoção e recrutamento dos líderes distritais que indicaram candidatos que foram selecionados.
Os Bolsistas Rotary pela Paz são escolhidos com base em sua capacidade de inﬂuenciar positivamente
a paz mundial e os esforços de resolução de conﬂitos durante suas carreiras. Ao considerar os feitos
acadêmicos e profissionais dos candidatos, os selecionadores não devem dar preferência a uma área de
estudo ou profissão em particular, mas sim, usar as dissertações e entrevistas para determinar como os
interesses, os estudos anteriores e as experiências profissionais e de trabalho voluntário se relacionam
aos objetivos das Bolsas Rotary pela Paz. Os mais qualiﬁcados são escolhidos e designados aos Centros
Rotary. A Comissão de Seleção considera o histórico acadêmico, profissional e cultural do candidato
para assegurar a escolha de um grupo diversiﬁcado de bolsistas.
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Perfil do candidato ideal
Funcionário público de carreira responsável pela mediação de disputas políticas e ambientais que pretende desenvolver e implementar normas socioambientais mais eficientes e modelos de treinamento para o
governo local.
Profissional da área da saúde com experiência em assistência e treinamento a necessitados em países devastados por guerras que pretende seguir carreira na área de saúde pública internacional.
Representante de agência de assistência humanitária que estabeleceu programas de microempréstimos
para auxiliar viúvas de vítimas da aids na África Subsaariana e planeja seguir carreira na área de desenvolvimento econômico.
Assistente social que aconselhou jovens recrutados para servir como crianças-soldado e pretende dedicar-se a carreira ligada à prevenção de conflitos por meio do estabelecimento de centros regionais de assistência psicológica que também oferecerão programas de treinamento em reconciliação.
Profissional das Forças Armadas que se dedicou à implementação de planos operacionais de defesa visando incorporar estratégias de prevenção e resolução de conflitos no currículo das Forças Armadas.
Educador que trabalha com jovens de diferentes grupos étnicos e religiosos em projetos dedicados a promover melhor compreensão internacional e prevenir futuros conflitos.

Conexão dos candidatos com os rotarianos
A conexão dos candidatos com os rotarianos é crucial no processo de inscrição. Para facilitar nesse aspecto,
a Fundação encaminha os aspirantes ao presidente da Subcomissão Distrital das Bolsas Rotary pela Paz ou,
na ausência deste, ao presidente de Comissão Distrital da Fundação ou ao governador do distrito.
Quando o dirigente distrital for contatado por uma pessoa interessada no programa, deve encaminhá-la
ao clube apropriado, alertando-o que um aspirante à bolsa estabelecerá contato. Se o clube não tiver informações atualizadas sobre o assunto, o presidente da comissão distrital deve prover toda a informação
e treinamento. Espera-se com essa tática recrutar os melhores candidatos para concorrer às bolsas.

Seleção e endosso do clube
Um Rotary Club pode endossar quantos candidatos qualificados desejar. A Subcomissão de Bolsas
Rotary pela Paz do clube deve explicar o propósito do programa aos aspirantes, entrevistando-os antes
de endossar as inscrições para apreciação da Comissão Distrital de Seleção. Se os candidatos não puderem comparecer pessoalmente às entrevistas, os clubes devem providenciar alternativas, como realizar
as entrevistas por telefone, videoconferência ou webconferência.
Rotarianos patrocinadores podem também pedir a rotarianos da região onde o candidato mora para
fazerem a entrevista, ou solicitar ao candidato que envie gravações em vídeo, relatando as razões
pelas quais está se inscrevendo, a relevância que a bolsa terá em sua carreira, etc. O Formulário de
Inscrição para Bolsa Rotary pela Paz (083-PT) traz o formulário de endosso do clube.
Os clubes patrocinadores devem garantir que os candidatos preencham o material de inscrição devidamente e que toda a documentação necessária seja incluída (dissertações, testes exigidos pelas
instituições, etc.).
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Seleção distrital
Em vista do critério e enfoque diferenciados das Bolsas Rotary pela Paz, as entrevistas com esses candidatos devem ser realizadas separadamente dos candidatos a outras bolsas.
Os curadores da Fundação Rotária recomendam que a Comissão Distrital de Seleção de Bolsistas Rotary
pela Paz inclua o presidente da Subcomissão das Bolsas Rotary pela Paz, o governador, o governador
eleito, o ex-governador mais recente ou o presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária, e três
rotarianos ou não rotarianos com experiência nas áreas de paz e resolução de conﬂitos, educação e/
ou liderança cívica ou empresarial. Pode-se também convidar um alumni de Bolsa Rotary pela Paz com
experiência proﬁssional em relações internacionais ou resolução de conﬂitos para servir na comissão.
Se possível, deve fazer parte da comissão uma pessoa ﬂuente no idioma escolhido pelo candidato, de
forma a avaliar sua proﬁciência.

Como entrevistar um candidato
Ao escolher candidatos, as comissões devem considerar como o possível bolsista promoverá os objetivos do programa. As comissões deverão analisar o compromisso dos candidatos com paz e compreensão mundial. Ademais, os distritos devem examinar o potencial do candidato de tornar-se líder ou
expandir sua liderança nas áreas governamental, de negócios, educacional, política, de comunicação e
outras, procurando comprovação de experiência anterior. O objetivo é escolher candidatos capazes de
promover a paz, cooperação internacional e resolução de conflitos em sua vida e carreira e em atividades de prestação de serviços.
Completados os estágios da seleção, cada distrito e clube não enquadrado em distrito selecionam todos os candidatos qualificados para competir mundialmente.
Assim que a Comissão Distrital tiver escolhido o candidato, o relatório da entrevista deve ser preenchido (veja Formulário de Inscrição). Se os candidatos estiverem no exterior e não puderem comparecer
pessoalmente, a Comissão Distrital de Seleção deve providenciar meios alternativos de entrevista conforme discutido na seção Seleção e endosso do clube. Os distritos devem prover respostas detalhadas
e completas no relatório de entrevista para fornecer um perﬁl mais exato do candidato à Comissão de
Seleção Mundial.

Candidatos de países de baixa renda
Para atrair mais candidatos de países de baixa renda às Bolsas Rotary pela Paz, foram criados dois fundos para ajudar nos custos de inscrição e pré-viagem:
1) Custos de inscrição. Candidatos de países de baixa renda que não possam pagar o Graduate Record
Exam (requerido por universidades dos EUA) e o TOEFL, serão dispensados deste requisito até que tenham sido escolhidos pelo distrito, o qual cobrirá as despesas relacionadas ao teste, inclusive transporte. O distrito será reembolsado em até US$400 após a Fundação Rotária receber o pedido de bolsa, o
resultado dos testes e o devido formulário, mesmo se o candidato não for selecionado para a bolsa.
2) Custos pré-viagem. Se o candidato for selecionado para uma Bolsa Rotary pela Paz para mestrado
e aceito pelo Centro Rotary pela Paz, a Fundação Rotária proverá assistência pré-viagem de US$1.000
para cobrir custos relacionados a seguro-saúde, visto, passaporte, exames médicos e taxas de matrícula.
Sempre que possível, esta verba será liberada antes do início da bolsa.

Centros Rotary pela Paz — Guia para Rotarianos – 12

Seleção em caráter competitivo
A inscrição do candidato selecionado deve ser entregue na Fundação Rotária até 1o de julho do ano
anterior ao ano de estudos. A inscrição deve estar completa e conter todos os documentos requeridos,
tais como dissertações e resultados dos testes exigidos pela universidade. Formulários incompletos ou
inscrições enviadas à Fundação Rotária que não estiverem acompanhadas dos resultados dos testes não
serão considerados. Os candidatos devem consultar o Formulário de Inscrição para Bolsa Rotary pela
Paz (083-PT) ou as universidades quanto aos requisitos obrigatórios.
Candidatos podem solicitar matrícula às universidades de sua preferência antes de serem selecionados
como bolsistas, contudo, devem estar cientes de que a admissão a uma das instituições não garante o
recebimento da bolsa.
Da mesma forma, os selecionados não são automaticamente admitidos pelo Centro Rotary pela Paz
da universidade parceira. Se o bolsista não for aceito pelo Centro Rotary designado, deverá desistir da
bolsa. A decisão ﬁnal ﬁca a critério da universidade. Os candidatos ﬁnalistas não devem demitir-se de
seus empregos nem alterar seus planos até que tenham sido admitidos na universidade parceira e todos os detalhes tenham sido ﬁnalizados.
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Prazos
Cabe ao distrito o encaminhamento dos materiais de inscrição aos clubes. Cada distrito deve estabelecer seus próprios prazos para recebimento de inscrições. Os formulários endossados pelos distritos para
as Bolsas Rotary pela Paz devem ser recebidos pela Fundação Rotária até 1o de julho do ano precedente ao do início dos estudos. Recomenda-se o seguinte cronograma para promoção e seleção dos candidatos, e que os clubes e distritos sejam flexíveis com relação aos prazos, para que os candidatos que
tomem conhecimento sobre o programa no final do ano tenham tempo de se inscrever.

Ano antes do programa
Dezembro a
fevereiro

Distritos recebem formulários
da Fundação Rotária e
distribuem materiais de
inscrição aos clubes.
Clubes e distritos promovem
o programa para atrair os
melhores candidatos.

Março a
maio

Clubes fazem entrevistas de
seleção e enviam ao distrito
os Formulários de Inscrição
dos candidatos por eles
endossados, obedecendo aos
prazos ﬁxados pelos distritos.

Maio e junho

Distritos entrevistam os
aspirantes às Bolsas Rotary
pela Paz.
Cada distrito seleciona e
apresenta sua(s) inscrição(ões)
à Sede Mundial do RI até
1o de julho.

Julho a
outubro

A Fundação Rotária e
universidades parceiras
examinam os formulários e
selecionam os bolsistas.

Novembro

Distritos e candidatos
são notificados sobre os
resultados finais do processo
mundial de seleção.
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Orientação e hospedagem
Os Bolsistas Rotary pela Paz devem receber orientação tanto do distrito patrocinador quanto anfitrião
para assegurar que compreendem a Missão da Fundação Rotária e suas responsabilidades como bolsistas e ex-bolsistas.

Orientação
O envolvimento dos rotarianos nos seminários de orientação é fundamental para preparar os bolsistas
para seu papel no trabalho de propagação da paz e compreensão mundial.
Cada bolsista tem um conselheiro rotariano no país de origem que serve como elo entre ele e o distrito anﬁtrião, além de ser inestimável recurso antes, durante e após o período de estudos. O conselheiro
do distrito patrocinador fornece ao bolsista orientação e assessoria individual sobre o Rotary.
Os bolsistas e respectivos conselheiros patrocinadores têm que participar do seminário de orientação
em sua região. Os organizadores do evento devem procurar maneiras de tratar o enfoque e as expectativas dos participantes. Deve-se reservar tempo para que alguns líderes distritais discutam com os
bolsistas quais são suas responsabilidades, expectativas, colaboração e participação em projetos.
Se nenhum seminário for organizado na região, o distrito patrocinador deve providenciar orientação
individual ao bolsista, incluindo os tópicos descritos acima. Diretrizes para a orientação de bolsistas de
partida podem ser obtidas por intermédio da Fundação Rotária. Além disso, a apresentação on-line no
site www.rotary.org/pt é leitura obrigatória para os bolsistas.

Hospedagem
A área para receber bolsistas abrange o distrito rotário no qual o Centro Rotary está inserido mais
os distritos circunvizinhos. Todo bolsista conta com um conselheiro rotariano no país anfitrião, pois a
hospedagem é um aspecto crucial ao bom desempenho estudantil. Ao providenciá-la aos bolsistas que
virão estudar na área anualmente, os distritos anﬁtriões têm em suas mãos um grande desaﬁo e ao
mesmo tempo, uma excelente oportunidade.
Um rotariano é designado pelo Conselho de Curadores da Fundação para servir como contato para o
Centro Rotary, geralmente um ex-governador ou coordenador regional da Fundação Rotária. Tal rotariano atua como vínculo entre os rotarianos anﬁtriões e o diretor ou coordenador do Centro Rotary, o
qual, em estreita colaboração com a Fundação Rotária, zela pela promoção das atividades do referido
Centro, treinamento e eventos, além de facilitar a participação de clubes e distritos em tais atividades.
Este procedimento permite maior participação dos rotarianos no programa. A Fundação Rotária fornece treinamentos e diretrizes a representantes das áreas anﬁtriãs que, por sua vez, trabalham com as
universidades no desenvolvimento da orientação dos bolsistas.
Com isso o Rotary pretende incentivar relacionamentos duradouros entre os bolsistas e os rotarianos.
Além disso, cada distrito nomeia um Rotary Club anﬁtrião, que facilita a interação do bolsista com rotarianos na comunidade anﬁtriã.
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Contatos com alumni
Os rotarianos têm feito um investimento significativo nos Bolsistas Rotary pela Paz, e têm grandes expectativas com relação a suas carreiras e envolvimento com o Rotary. Ex-bolsistas trabalham em várias
áreas, como órgãos federais, ONGs, empresas de consultoria, forças armadas, e em organizações internacionais como o Banco Mundial, a Organização Internacional para as Migrações, a Organização dos
Estados Americanos (OEA) e a Organização das Nações Unidas.
Os alumni devem manter contato com o Rotary, auxiliando os rotarianos em seus esforços de propagação da paz e compreensão mundial. Ex-bolsistas podem ajudar a avaliar o programa, promovê-lo
a candidatos potenciais e fazer apresentações em eventos rotários. A Fundação Rotária e os Centros
Rotary pela Paz acompanharão as carreiras dos bolsistas para verificar o impacto do programa nas relações internacionais. Ex-participantes serão solicitados a promover o programa, além das responsabilidades descritas no Formulário de Inscrição para Bolsa Rotary pela Paz (083-PT).
Para mais informações, consulte o folheto Ex-Bolsistas dos Centros Rotary pela Paz (092-PT) no site do
RI e a página www.rotary.org/rotarycenters.
A Fundação Rotária possui boletins, como o Reconnections e o Peace Net, para manter o Rotary conectado com os alumni dos Centros Rotary pela Paz.
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Recursos
Rotarianos e aspirantes às Bolsas Rotary pela Paz são incentivados a visitar o site www.rotary.org
/rotarycenters, onde encontrarão informações sobre o programa e links às universidades parceiras.

Recursos humanos
Os presidentes de Subcomissão Distrital das Bolsas Rotary pela Paz são responsáveis por promover a
participação de clubes e distritos no Programa Bolsas Rotary pela Paz e selecionar os candidatos. As
responsabilidades dessa função foram divididas em quatro categorias principais: promoção e seleção,
orientação, recebimento de participantes e contato com ex-participantes.
O rotariano responsável pelo contato em cada Centro Rotary pela Paz cuida da coordenação das palestras dos bolsistas e de outras solicitações de rotarianos. Os dados dessa pessoa podem ser obtidos por
intermédio da Fundação Rotária (veja informações para contato no ﬁm desta seção).
Coordenadores regionais da Fundação Rotária (CRFRs) são versados em assuntos da entidade, podendo
ajudar também no processo de seleção e promoção.
Para esclarecer dúvidas, consulte a Fundação (tel.: +1 847-866-3307; fax: +1 847-556-2141; e-mail:
rotarypeacecenters@rotary.org).

Materiais de inscrição
Materiais sobre o programa podem ser baixados em português do site www.rotary.org/rotarycenters,
contudo, as inscrições devem ser enviadas em inglês. Os formulários são atualizados anualmente em
dezembro.
Os materiais de inscrição incluem:
• Bolsa Rotary pela Paz — Formulário de Inscrição (083-PT), a ser preenchido pelo candidato.
• Bolsas Rotary pela Paz (084-PT), folheto com informações básicas quanto a objetivos, critérios,
elegibilidade, ﬁnanciamento, processo de inscrição e universidades parceiras.
• Ex-Bolsistas dos Centros Rotary pela Paz (092-PT), folheto que destaca realizações e cargos de
ex-bolsistas do programa.
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Exemplo de comunicado à mídia
O comunicado à mídia é ferramenta básica para divulgar a disponibilidade de bolsas. Apresentamos a seguir um
exemplo de comunicado sobre a abertura de inscrições que pode ser adaptado de acordo com a cultura local.

Para veiculação imediata
(Nome da pessoa de contato)
(Telefone e fax)
(E-mail)

Estão abertas as inscrições às Bolsas Rotary pela Paz
(CIDADE) (DATA) — Pedidos de inscrição a Bolsas Rotary pela Paz podem ser obtidos contatando o
Rotary Club de (nome do clube).
As bolsas patrocinam cursos de mestrado em um dos seis Centros Rotary de Estudos Internacionais na
área de paz e resolução de conflitos e outras áreas correlatas, ou curso para obtenção de certificado
de aperfeiçoamento profissional na área de paz e resolução de conflitos. Os Centros Rotary pela Paz
foram criados pela Fundação Rotária em parceria com universidades de renome mundial.
Os bolsistas estudarão questões que envolvem paz, compreensão mundial, causas de conflitos e participarão de seminário anual do Centro Rotary pela Paz, devendo posteriormente dedicar-se a carreira
relacionada à área de estudos.
As Bolsas Rotary pela Paz financiam até dois anos de estudos, cobrindo a passagem de ida e volta,
taxas e mensalidades, hospedagem, alimentação, além de oferecer pequena ajuda de custo.
Para mais informações e para solicitar um Formulário de Inscrição, contate (insira aqui os dados de
contato da pessoa apropriada, incluindo nome, endereço, números de telefone e informe os prazos
finais de inscrição). Visite também o site www.rotary.org/rotarycenters.
As seguintes universidades abrigam Centros Rotary pela Paz:
• Chulalongkorn University — Bangcoc, Tailândia
• Duke University e University of North Carolina em Chapel Hill — Carolina do Norte, EUA
(abrigam um Centro Rotary conjuntamente)
• International Christian University — Tóquio, Japão
• University of Bradford — West Yorkshire, Inglaterra
• University of Queensland — Brisbane, Austrália
• Uppsala University — Uppsala, Suécia
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Apêndice
Histórico dos Centros Rotary pela Paz
Por muitos anos, os rotarianos sonharam criar um centro acadêmico patrocinado pelo Rotary que fosse
dedicado à paz e compreensão mundial. Nos últimos 25 anos, várias iniciativas foram aproximando
o sonho da realidade e, em 1996, sob a liderança do então presidente do Conselho de Curadores da
Fundação Rotária, Rajendra Saboo, uma comissão foi formada para conceber a ideia de um centro
educacional, instituto ou estabelecimento de ensino dedicado a Paul Harris, em homenagem ao
50o aniversário de sua morte, ocorrida em 1947. Composta por quatro rotarianos da área de educação, a comissão explorou vasta gama de modelos acadêmicos e acabou por recomendar a criação dos
Centros Paul Harris de Estudos Internacionais, que se instalariam em diferentes universidades espalhadas pelo mundo. Nestes centros, os bolsistas obteriam diploma de graduação com enfoque em questões de relações internacionais, resolução de conflitos e estudos da paz. A proposta foi aceita e uma
comissão foi encarregada do planejamento.
No decorrer dos dois anos seguintes, essa comissão criou um plano conceitual, avaliou as propostas das
universidades e visitou algumas delas. Em 1999 os curadores da Fundação aprovaram um plano de parceria com oito instituições que viriam a abrigar os Centros Rotary de Estudos Internacionais nas áreas
de paz e resolução de conflitos, visando chamar a atenção para o compromisso do Rotary com a paz.
A comissão considerou mais de cem universidades e posicionou os curadores sobre aspectos como diversidade geográﬁca, interesse em formar parceria com a Fundação, excelência do corpo docente e do
currículo acadêmico, e qualidade do programa de graduação em relações internacionais, paz e resolução de conﬂitos. Em 2002, os primeiros Bolsistas Rotary pela Paz começaram seus estudos em cursos de
mestrado oferecidos nos Centros Rotary de Estudos Internacionais.
Em 2006, foi lançado um programa piloto de curta duração que serviria como alternativa ao programa
dos Centros Rotary, na Chulalongkorn University. Esse programa atraía profissionais qualificados que
não podiam se afastar de seus empregos por muito tempo, e oferecia à Fundação Rotária uma opção
mais acessível que trouxesse retorno imediato ao investimento do Rotary na paz mundial. Em 2008, os
curadores da Fundação Rotária deliberaram que a opção de curta duração passaria a integrar o programa dos Centros Rotary permanentemente.
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Diferenças entre as Bolsas Rotary pela Paz e
as Bolsas Educacionais
Embora as Bolsas Rotary pela Paz tenham surgido do êxito do programa de Bolsas Educacionais, seu
enfoque e estrutura são distintos, principalmente quanto a aspectos de disponibilidade, estratégias de
promoção, seleção e financiamento. Entender as diferenças elementares entre esses dois tipos de bolsas é fator essencial para identiﬁcar os melhores candidatos e colher bons resultados.

Bolsistas Rotary pela Paz

Recebedores de Bolsa
Educacional

Possuem bacharelado ou
equivalente antes de iniciar
a bolsa

Estudantes de graduação e
pós-graduação

Possuem experiência
profissional relevante
nas áreas de resolução
de conflitos, mediação,
diplomacia, relações
internacionais e afins

Nem sempre possuem
experiência profissional
significativa

Dedicam-se a carreiras ligadas
à promoção da paz e à
resolução de conflitos após o
período da bolsa

Dedicam-se a estudos e
carreiras em áreas diversas
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One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EUA
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