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“Para vivermos em um mundo pacífico,
precisamos de mais defensores da paz.”
O programa oferecido pelos Centros Rotary
pela Paz é fruto da visão e dinamismo da
Fundação Rotária. Quem se forma em nossos
Centros adquire o conhecimento necessário
para atuar no campo de mediação e relações
internacionais. Isso só é possível graças ao
empenho e generosidade dos rotarianos, que
apoiam o programa e recrutam os melhores
candidatos.

As informações aqui contidas estavam em vigor até a publicação desta edição de 2014. Como as deliberações do Conselho de
Curadores podem alterar as informações aqui contidas, consulte www.rotary.org/pt/support-peace-centers para os dados
mais atualizados.
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INTRODUÇÃO
Nosso contínuo compromisso com a paz e a atuação dos rotarianos garante o sucesso dos
Centros Rotary pela Paz. Em apenas uma década, 900 pessoas foram instruídas nos nossos
Centros e agora trabalham em uma gama de funções. Além de contribuir à instauração da paz,
elas pertencem à nossa crescente rede global de alumni.
Este guia traz diretrizes e procedimentos, além de informações sobre o processo de inscrição
e financiamento das bolsas. Também explana o papel de Rotary Clubs e distritos quanto ao
programa.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
A missão dos Centros Rotary pela Paz é promover a paz mundial formando pessoas em um
programa acadêmico rigoroso, durante o qual aprendem teoria e prática e fazem contatos
valiosos. Anualmente, até 100 bolsistas são financiados no programa de mestrado em
disciplina relativa à paz e segurança, ou no curso de aperfeiçoamento profissional sobre paz e
resolução conflitos. Os bolsistas desenvolvem as habilidades necessárias para atuarem como
líderes e catalisadores de paz e resolução de conflitos em nível comunitário e internacional.
A bolsa é indicada para quem já tem experiência de trabalho em relações internacionais
e mediação, com espírito humanitário no âmbito comunitário ou mundial. A bolsa não é
indicada a recém-formados ou pessoas com pouca ou nenhuma experiência profissional na
área.

OPÇÕES DE PROGRAMA E
UNIVERSIDADES PARCEIRAS
Há seis Centros Rotary pela Paz em sete universidades. Cada Centro oferece seu próprio
currículo e experiência de campo para colocar a teoria em prática sob diferentes ângulos.
Cinco centros oferecem mestrado e um oferece programa de aperfeiçoamento profissional.
Todas as aulas são ministradas em inglês.
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Programa

Mestrado

Certificado

Propósito

Formação dos líderes do amanhã

Fortalecimento dos líderes de hoje

Duração

15 a 22 meses (dependendo da
universidade)

3 meses

Centros Rotary

5

1

Universidades parceiras

Duke-University of North Carolina
International Christian University
University of Bradford
University of Queensland
Uppsala University

Chulalongkorn University

Número de bolsas por ano

50 (10 por Centro Rotary)

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

Estágio

2-3 meses de estágio durante as
férias escolares

2-3 semanas de estudo de campo
incorporado ao currículo

O programa oferecido pelos Centros Rotary varia conforme o estabelecimento de ensino,
podendo incluir estudos sobre paz, resolução de conflitos, relações internacionais,
desenvolvimento internacional, saúde pública, jornalismo, estudos ambientais, educação,
administração pública, entre outros.
Como os requisitos de admissão às universidades e o currículo acadêmico costuma variar
entre elas, o aspirante deve se inteirar sobre as exigências da universidade escolhida antes de
se candidatar. Os websites das universidades estão em www.rotary.org/pt/peace-fellowships.
Por sua vez, os rotarianos devem conhecer as particularidades de cada Centro para poderem
orientar os candidatos.

Chulalongkorn University
Bangcoc, Tailândia
• Certificado de aperfeiçoamento profissional em paz e resolução de conflitos
• Curso intensivo de três meses que combina teoria e prática e se vale das experiências dos
•
•
•
•

professores, palestrantes e participantes
Ênfase em teoria e técnicas práticas
Não é preciso admissão pela própria universidade
Não é preciso ter bacharelado
Duas sessões por ano: janeiro-abril e junho-agosto

Duke University e University of North Carolina (o Centro fica em Chapel Hill)
Chapel Hill e Durham, Estados Unidos
• Mestrado na Duke ou na UNC em Chapel Hill; todos os bolsistas completam o currículo

em paz e resolução de conflitos e saem pós-graduados em paz e resolução de conflitos pela
UNC
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• 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: vários programas, como estudos globais, planejamento urbano e regional, educação,
jornalismo, ciências políticas, saúde pública, folclore e ciências sociais, sendo que 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 começa em agosto e dura 21 meses

International Christian University
Tóquio, Japão
• Mestrado em administração pública, estudos de paz ou relações internacionais, análise
•
•
•
•

sociocultural e mídia
Cursos de especialização em segurança e resolução de conflitos, religião, segurança, gênero
e paz, psicologia da paz e resolução de conflitos, direitos humanos, além de aulas eletivas
sobre direito internacional, meio ambiente, educação e alfabetização
Participação no Global Seminar da Universidade das Nações Unidas, com direito a
transferência dos créditos obtidos em aulas eletivas nesta Universidade
Apesar de não ser obrigatório o domínio do japonês, o conhecimento desta língua abre
mais possibilidades ao bolsista
O programa começa em setembro e dura 22 meses, com estudo do idioma japonês durante
as férias (seis semanas de curso intensivo entre julho e agosto, ou quatro semanas de curso
mais básico em agosto)

University of Bradford
Bradford, Inglaterra
• Mestrado em 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 estudantes realizam trabalho em três áreas gerais: Grupo de Segurança
Internacional, Grupo de Política e Mudança Social e Centro para Resolução de Conflitos
• O programa começa em setembro 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
• Cursos em direitos humanos, ética e política mundial, controle de armas e questões que
afetam especialmente as mulheres
• O programa começa em fevereiro e dura 16 meses
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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
• O programa começa em setembro e dura 22 meses

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E
SELEÇÃO
Candidatos à Bolsa Rotary pela Paz devem:
• Dominar o inglês;
• Ter excelente habilidade 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;
• Para o certificado de aperfeiçoamento profissional, o candidato deve ter pelo menos cinco
anos de experiência profissional relacionada à área de estudo e ter um histórico acadêmico
exemplar;
• Para o mestrado, o candidato deve ter bacharelado e três anos de experiência voluntária ou
profissional em período integral;
• O conhecimento de outro idioma ajuda muito.

RESTRIÇÕES
• A bolsa não pode ser usada para curso de PhD, mesmo que tal curso seja oferecido pela

universidade parceira dentro do período em que o bolsista ali permanecer. Candidatos com
pós-graduação interessados em fazer PhD não se qualificam ao programa de Bolsas Rotary
pela Paz.
• Ex-beneficiários de Bolsas 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 o mestrado devem esperar pelo menos cinco anos
para poderem se candidatar ao curso de aperfeiçoamento profissional da Chulalongkorn.

CENTROS ROTARY PELA PAZ: GUIA PARA ROTARIANOS

4

• As seguintes pessoas não são elegíveis à bolsa de mestrado, mas podem se candidatar

ao curso de aperfeiçoamento profissional e, se selecionadas, deverão arcar com todos os
custos relativos ao programa:
–– rotarianos representativos e honorários;
–– 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.

Deficientes físicos são elegíveis e incentivados a se inscrever.

PAÍS DE ESTUDOS
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 podem frequentar o Centro da
International Christian University;
• cidadãos ou residentes da Tailândia podem frequentar o Centro da Chulalongkorn
University.
O candidato que tiver cidadania dupla ou for residente de outro país que não aquele em que
nasceu não poderá estudar em nenhum dos países em questão.

ADMISSÃO NA UNIVERSIDADE
O bolsista deve conseguir admissão incondicional à universidade designada. 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 de curso.

FINANCIAMENTO
Os Centros Rotary pela Paz recebem apoio financeiro de rotarianos, distritos rotários,
pessoas físicas e fundações.
Para participar do programa, não é exigido que o distrito contribua a esse fundo coletivo;
entretanto, todos eles são incentivados a doar qualquer valor do FDUC para patrocinar as
bolsas, não havendo um limite mínimo.
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Os distritos que se comprometem a doar US$25.000 por ano, ou US$50.000 a cada dois anos,
em uma combinação de FDUC e de dinheiro, são reconhecidos como Distritos Promotores da
Paz. Para mais informações, envie e-mail a rotarypeacecenters@rotary.org.
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. Para mais informações, visite www.rotary.org/pt/promotepeace.

SELEÇÃO DE CANDIDATOS
Todos os clubes e distritos podem encaminhar quantos candidatos quiserem para concorrer
às bolsas. Os bolsistas são selecionados através de um processo mundial competitivo.
Clubes e distritos devem elaborar estratégias para promover as bolsas. Para este fim, eles
devem consultar o site www.rotary.org/pt/peace-fellowships e adquirir gratuitamente
este panfleto.
O grupo de bolsistas Rotary pela Paz é formado por pessoas com vasta gama de experiência
acadêmica e profissional que sejam capazes de influenciar positivamente a paz mundial
durante suas carreiras. É importante selecionar candidatos com atuação comprovada em
paz e resolução de conflitos, seja através de realizações acadêmicas, trabalho voluntário ou
experiência profissional, e que sejam líderes natos. Alguns lugares onde você pode encontrar
pessoas assim são:
• 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, arbitragem e resolução de disputas;
• associações de ex-universitários, centros de carreira e departamento de estudos no
exterior;
• departamentos de estudos em relações internacionais, ciências políticas, estudos sobre
paz e resolução de conflitos das faculdades e universidades locais;
• locais que reúnam 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.
Os 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 resolução de conflitos se adquirirem os conhecimentos oferecidos
pelos Centros Rotary pela Paz.
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Os distritos podem considerar as seguintes ideias para promover as Bolsas Rotary pela Paz e
atrair candidatos qualificados:
• realizar reuniões com os grupos supracitados;
• divulgar a bolsa pelo Facebook, LinkedIn e Twitter, e curtir os Centros Rotary pela Paz no
Facebook;
• conduzir painel de discussão ou palestra sobre tópico relevante à paz e compreensão
internacional;
• convidar ex e atuais 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 dos Centros Rotary, para que compartilhem com estudantes,
membros ou clientes, não se esquecendo de fornecer os dados de contato do distrito;
• distribuir comunicados à imprensa a jornais (inclusive universitários), rádio e televisão,
citando sempre o site www.rotary.org/pt/peace-fellowships;
• incentivar os grupos acima a incluir em seus sites links que conduzam às páginas sobre os
Centros Rotary pela Paz do nosso website;
• conhecer as estratégias de promoção e recrutamento dos líderes distritais que indicaram
candidatos que foram selecionados.

SELEÇÃO E RATIFICAÇÃO DE
CLUBE E DISTRITO
A conexão dos candidatos com os rotarianos é crucial no processo de inscrição, já que os
candidatos não podem se inscrever diretamente no Centro Rotary ou através da Fundação
Rotária. Eles têm que ser entrevistados e endossados pelo distrito. Este processo de
entrevista e endosso não é exigido no âmbito do clube, mas pode ajudar bastante e é
incentivado.
Quando o dirigente distrital for contatado por uma pessoa interessada no programa,
ele deverá informá-la de que o prazo de entrega da inscrição ao distrito é 31 de maio e
encaminhá-la ao clube apropriado para que tenha assistência com o processo de inscrição
e receba a possível ratificação do clube. O dirigente deve alertar o clube que um aspirante à
bolsa fará contato.
Se o clube não tiver informações atualizadas sobre o assunto, o presidente da Subcomissão
de Bolsas Rotary pela Paz deve prover as informações e avisar os clubes que os recursos estão
em www.rotary.org/pt/peace-fellowships.
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SELEÇÃO E RATIFICAÇÃO DE
CLUBE (OPCIONAL)
É uma boa ideia que o candidato solicite o endosso do clube para sua inscrição. Ele pode
encontrar o clube mais próximo em www.rotary.org/pt/search/club-finder.
Feito o contato, o clube deve explicar o propósito do programa ao candidato, guiá-lo no
processo de inscrição e entrevistá-lo antes de endossar a inscrição e encaminhá-la para
apreciação da Comissão Distrital de Seleção. Se o candidato não puder comparecer
pessoalmente à entrevista, o clube deve providenciar alternativas, como realizar a entrevistas
por telefone, videoconferência ou webconferência. Se o clube não estiver em condições de
endossar o candidato, deverá encaminhar a inscrição diretamente para consideração do
distrito.

PROCESSO DE INSCRIÇÃO
1. O candidato deve ler os detalhes constantes do site www.rotary.org/pt/peace-fellowships,
clicando em todos os links, para que esteja ciente dos requisitos e passos necessários.
Atualmente a inscrição só pode ser feita entre dezembro de julho.
2. O candidato tem que fazer toda a pesquisa sobre o currículo acadêmico oferecido em cada
Centro Rotary pela Paz (visite www.rotary.org/pt/peace-fellowships), classificando no
formulário de inscrição sua ordem de preferência.
3. Candidatos ao programa de mestrado devem enviar com o Formulário de Inscrição todos
os históricos acadêmicos, resultados de testes e quaisquer outros documentos necessários
para admissão às universidades de sua preferência, conforme mencionado no formulário.
O candidato deve consultar todas as informações referentes à universidade e requisitos
para admissão, inclusive quanto a entrega de histórico acadêmico, resultados de teste de
línguas e outros. Candidatos ao programa de aperfeiçoamento profissional não precisam
incluir históricos acadêmicos nem resultados de testes.
4. Todos os documentos referentes à inscrição devem ser preenchidos em inglês.
5. De posse de todos os materiais de inscrição, o candidato deve falar com o clube mais
próximo (encontre o clube em www.rotary.org/pt/search/club-finder) para solicitar seu
endosso e marcar uma entrevista. A ratificação de um clube não é necessária se o candidato
já contar com o apoio do distrito.
6. A entrevista no âmbito distrital é exigida de todos os candidatos. A inscrição deve ser
entregue ao distrito até 31 de maio, já que o prazo para o distrito entregar as inscrições
ratificadas à Fundação Rotária é 1° de julho.
7. Os finalistas são notificados em novembro quanto à decisão da Fundação Rotária.
8. Uma vez selecionados, os finalistas devem se inscrever para admissão à universidade
designada.
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LISTA DE VERIFICAÇÃO
Formulário de inscrição
Curriculum vitae
Dissertações
Histórico escolar (somente para o mestrado)
Resultado do teste do Graduate Record Examinations (GRE) (somente para Duke-UNC)
Para o programa de mestrado: uma recomendação feita por contato profissional e uma feita
por contato acadêmico
Para o programa de certificado: duas recomendações profissionais, incluindo uma do atual
empregador
Resultado do Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ou do International English
Language Testing System (IELTS) (somente para o mestrado, se aplicável)
Certificado do candidato, datado e assinado
Entrevista e endosso do distrito

SELEÇÃO DISTRITAL
(OBRIGATÓRIO)
Até 1° de julho, o governador, junto com o presidente da Subcomissão Distrital de Bolsas
Rotary pela Paz ou o presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária, deve preencher
e enviar à Fundação o formulário de Entrevista e Ratificação do Distrito (Apêndice B) em
inglês para cada candidato selecionado. O formulário de Entrevista e Ratificação do Distrito
vai por e-mail ao contato no distrito depois que o candidato faz sua inscrição on-line.
Se o candidato fizer sua inscrição em formulário impresso, o formulário de Entrevista e
Ratificação do Distrito estará junto com o formulário de inscrição (veja Apêndice B).
Ajuda bastante se o distrito formar uma comissão para entrevistar os candidatos e ratificar as
inscrições. Tal comissão deve incluir pelo menos o governador e o presidente da Subcomissão
Distrital de Bolsas Rotary pela Paz ou o presidente da Comissão Distrital da Fundação
Rotária. O Conselho de Curadores da Fundação recomenda que a Comissão Distrital de
Seleção que analisará as inscrições às Bolsas Rotary pela Paz seja integrada pelo presidente
atual da Subcomissão Distrital de Bolsas Rotary pela Paz, governador, último ex-governador,
governador eleito, presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária e três rotarianos
ou não rotarianos com experiência em paz, resolução de conflitos, educação ou liderança
cívica ou no mundo de negócios. É de grande valia se o distrito tiver entre os integrantes
da comissão um ex-bolsista Rotary pela Paz com experiência em relações internacionais
ou resolução de conflitos. Se possível, um membro da comissão deve ter conhecimento
suficiente do inglês para avaliar as habilidades linguísticas do candidato, já que as aulas são
conduzidas neste idioma.
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O meio mais eficaz de avaliar as qualificações do candidato é através de uma entrevista. Se o
candidato não estiver disponível para uma entrevista presencial, a Comissão de Seleção deve
fazer a entrevista por telefone ou webconferência. O distrito deve fornecer o perfil completo
de cada candidato, anotando todos os detalhes.
O distrito pode ratificar a inscrição de candidatos de outros distritos e de países não rotários
que não consigam contar com o apoio do distrito local. Para mais informações sobre esta
possibilidade, envie e-mail para rotarypeacecenters@rotary.org.

ENTREVISTA:
NO QUE PRESTAR ATENÇÃO
Antes de ratificar candidatos às Bolsas Rotary pela Paz, clubes e distritos devem considerar
como cada um deles promoveria os objetivos do programa. Uma dica é avaliar como cada
candidato demonstrou compromisso com a paz e compreensão mundial, além de seu
potencial de se tornar líder em sua área de atuação ou expandir seu papel de liderança no
governo, mundo corporativo, educação, mídia e outras profissões, conforme demonstrado
por sua experiência. Por fim, clubes e distritos devem considerar selecionar candidatos
com habilidades de liderança e potencial para promover a cooperação entre as pessoas, paz
e resolução de conflitos em nível nacional e internacional durante toda sua vida, em suas
carreiras e em atividades voluntárias. Veja o Apêndice A para modelo de perguntas para
entrevista.
Analise o curriculum vitae, dissertação, referências e entrevistas para verificar as conquistas
acadêmicas e profissionais do candidato e, assim, determinar seus interesses, experiência
profissional e com voluntariado, e os estudos anteriores relativos ao programa.

ALGUNS PERFIS DE CANDIDATOS IDEAIS
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 pessoas carentes 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 esteja planejando seguir
carreira na área de desenvolvimento econômico.
Assistente social que aconselhou jovens recrutados para servir como soldados-mirins e pretende dedicar-se
a uma 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 integrar estratégias de prevenção e resolução de conflitos ao currículo das Forças Armadas.
Educador que trabalha com diferentes grupos religiosos e étnicos, facilitando projetos que aumentarão a
compreensão e evitarão futuros conflitos.
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PROCESSO SELETIVO
Entre julho e outubro de cada ano, a Comissão dos Centros Rotary pela Paz, formada por
rotarianos e representantes das universidades parcerias, seleciona os finalistas. Os distritos
e seus respectivos candidatos são notificados da decisão em novembro. Os selecionados
ao programa de mestrado não são automaticamente admitidos pelo Centro Rotary pela
Paz da universidade parceira. A decisão final quanto à admissão do bolsista fica a critério
da universidade; logo, se o bolsista não for aceito pelo Centro Rotary designado, deverá
renunciar à bolsa. Os finalistas não devem pedir demissão de seus empregos nem alterar
seus planos até que tenham sido admitidos plenamente na universidade parceira e todos os
detalhes tenham sido finalizados.

CRONOGRAMA E PRAZOS
O prazo para os clubes entregarem as inscrições ao distrito é 31 de março de cada ano. Os
formulários endossados pelos distritos para as Bolsas Rotary pela Paz devem ser recebidos
pela Fundação Rotária até 1° de julho do ano anterior 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 Anterior ao Início dos Estudos
Dezembro a
fevereiro

Clubes e distritos promovem o programa para atrair os melhores candidatos (materiais
promocionais podem ser encomendados em shop.rotary.org).
Depois de se inteirarem sobre o histórico e interesses de cada candidato, o clube/distrito os
encaminham para www.rotary.org/pt/peace-fellowships de forma a garantir que eles entendam
todos os passos do processo de inscrição.

Março a maio

Os clubes: (1) entrevistam e selecionam candidatos, e enviam as inscrições ratificadas para
apreciação do distrito até 31 de maio OU (2) simplesmente enviam diretamente ao distrito, até
31 de maio, as inscrições que receberam.
O distrito recebe as inscrições e também recruta candidatos.

Março a maio

Os distritos formam uma comissão para entrevistar candidatos e determinar sua elegibilidade.
Os distritos enviam até 1° de julho o formulário de Entrevista e Ratificação do Distrito (Apêndice
B) referente a cada candidato. Até esta data, o distrito deve notificar seus candidatos se suas
respectivas inscrições foram ou não ratificadas pelo distrito.

Julho a
outubro

A Comissão dos Centros Rotary pela Paz, composta de rotarianos e representantes das
universidades parceiras, seleciona os finalistas.

Novembro

Os distritos e seus candidatos são notificados sobre o resultado final da seleção. Agora, os
finalistas podem solicitar admissão às universidades designadas.
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RECURSOS
• Informações sobre os Centros Rotary pela Paz, inclusive contribuições ao programa,
•
•
•
•

encontram-se em www.rotary.org/pt/support-peace-centers
Encomende materiais em shop.rotary.org
Curta os Centros Rotary pela Paz em www.facebook.com/Rotarycenters
Cadastra-se em www.rotary.org/pt/newsletters-0 para receber o boletim mensal
Junte-se ao Grupo Rotarianos em Ação pela Paz em www.facebook.com/
RotarianActionGroupForPeace

APÊNDICES
APÊNDICE A
EXEMPLOS DE PERGUNTAS PARA A ENTREVISTA
• Por que você está interessado na Bolsa Rotary pela Paz?
• Que trabalho, ou trabalhos, você fez que envolvia assuntos de paz? Conte-nos sua
•
•
•
•
•
•

experiência e o impacto que o trabalho causou em você.
Que idiomas você domina?
Fale um pouco sobre as suas recomendações. Por que as pessoas que as escreveram são
importantes em sua vida ou carreira?
Como você acha que a bolsa irá alavancar sua carreira? De que forma você acha que ter sido
um bolsista nosso contribuirá ao seu futuro como agente pró-paz?
Qual Centro Rotary você prefere? O que no currículo escolar daquele Centro lhe chamou
atenção?
Você se considera um líder em nome da paz? O que o faz acreditar que você é um líder na
área da paz? Você já teve responsabilidades de líder no passado? De que forma você se vê
sendo um líder pró-paz no futuro?
O que você sabe sobre o Rotary? Você seria um bom representante do Rotary?
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APÊNDICE B
ENTREVISTA E RATIFICAÇÃO DO DISTRITO (OBRIGATÓRIO)
Este relatório fornece informações decisivas à Comissão de Seleção. É importante que seja sincero ao apresentar suas respostas. A comissão que
selecionará os ﬁnalistas mundiais não garante a consideração das inscrições que não vierem acompanhadas do relatório completo.

1.

Número de inscrições recebidas pelo distrito para este tipo de bolsa

2.

A Subcomissão Distrital das Bolsas Rotary pela Paz entrevistou este candidato pessoalmente?
justiﬁque abaixo e informe se houve entrevista por telefone ou por outro meio de comunicação.

3.

Após a entrevista, quais qualidades a Subcomissão aponta como favoráveis para o candidato ser um excelente bolsista?

4.

O candidato conhece os programas de estudos de um ou mais Centros Rotary pela Paz? O que levou o candidato a selecionar estes
Centros?

5.

De que maneiras o candidato demonstrou liderança e comprometimento com a paz e resolução de conﬂitos? Como ele se posicionou durante
a entrevista em relação a estas qualidades?

6.

Considerando sua formação acadêmica e proﬁssional, capacidade de liderança e comprometimento com os objetivos do programa, qual é o
potencial do candidato como futuro líder nas áreas governamental, de negócios, política, educacional, mídia ou no setor de sua carreira
proﬁssional? Como o candidato usará seu trabalho para promover a paz e a compreensão mundial?

SIM

NÃO. Em caso negativo,

16
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7.

Qual o potencial do candidato para bem representar o Rotary? Ele seria capaz de se portar como um participante ativo em eventos nacionais
e internacionais e conferências acadêmicas?

8.

O candidato tem alguma qualidade especial? Qual a razão dele ter sido escolhido dentre os demais candidatos?

9.

Após analisar a inscrição deste candidato e entrevistá-lo:
SIM, a Subcomissão Distrital de Bolsas Rotary pela Paz endossa este candidato e enviará a inscrição a Fundação Rotária para
concorrer à bolsa em nível mundial.
OU
NÃO, a Subcomissão Distrital de Bolsas Rotary pela Paz não endossa este candidato.

Se a Subcomissão Distrital de Bolsas Rotary pela Paz não endossa este candidato, explique as razões abaixo e envie à Fundação Rotária
todos os materiais de inscrição do candidato, inclusive este formulário, para fins estatísticos.

A Subcomissão Distrital das Bolsas Rotary pela Paz deverá tirar cópias de todas as páginas deste formulário para seus arquivos antes de enviá-lo à
Fundação Rotária. O número do distrito deve ser assinalado no canto superior direito, na página 6 do Formulário de Inscrição.

17
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ENTREVISTA E RATIFICAÇÃO DO DISTRITO (CONTINUAÇÃO)
Endossamos a candidatura de

para a Bolsa Rotary pela Paz e encaminhamos este

Nome do candidato

Formulário de Inscrição à Fundação Rotária para o processo de seleção ﬁnal dos bolsistas Rotary pela Paz.

Atestamos que o candidato está ciente de que:
1. Nesta fase de seleção ele é apenas um aspirante à bolsa, cabendo à Fundação Rotária a escolha ﬁnal dos bolsistas, dentre aqueles
recomendados pelos distritos patrocinadores.
2. A decisão ﬁnal e a designação para um dos Centros Rotary cabe à Fundação Rotária. Como distrito patrocinador, concordamos com a
designação a qualquer uma das preferências do bolsista, ou a qualquer outra julgada adequada.
3. A Fundação Rotária procura patrocinar Bolsistas Rotary pela Paz para a obtenção de diplomas de mestrado nas áreas relacionadas a
resolução de conﬂitos e estabelecimento da paz mundial, ou de certificado de aperfeiçoamento profissional em estudos sobre paz e conflitos.
Os beneﬁciários dessas bolsas inﬂuenciarão de maneira positiva o alcance da paz por intermédio de suas proﬁssões e capacidade de
liderança.
4. Deve cumprir as obrigações antes, durante e depois do período de duração da bolsa com relação aos distritos patrocinador e anﬁtrião, caso
seja escolhido como bolsista.
5. Tem a responsabilidade de obter admissão na instituição e no programa designados. O candidato sabe que, se não for admitido, deverá
renunciar imediatamente à bolsa de estudos.
6. Os estudos devem ser iniciados no começo do ano letivo da instituição designada. Os Centros Rotary pela Paz que oferecem mestrado
iniciarão seus programas em julho, agosto ou setembro de 2016, ou fevereiro e março de 2017 (University of Queensland somente). O Centro
Rotary que oferece curso de aperfeiçoamento profissional inicia seu programa anualmente em janeiro e em junho.
7. Deve comprometer-se a concluir os estudos do programa no qual se inscreveu.
8. Será responsável por todos os gastos com cônjuge ou dependentes que o acompanhem durante o período de estudos.
9. O valor da bolsa outorgada varia de acordo com mensalidades, taxas, ajuda de custo, despesas com transporte, livros, material escolar e
outros gastos.
10. O distrito não oferecerá ajuda ﬁnanceira adicional em conjunção com a bolsa outorgada.
Endossamos o candidato para a Bolsa Rotary pela Paz e certiﬁcamos haver esclarecido os termos e condições para a utilização desta, estando o
governador eleito do distrito a par de tal ratificação.
Nome do governador de distrito (em letra de forma)

Telefone

E-mail

Assinatura

Data

Distrito

Obtenha a assinatura do presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária ou da Subcomissão das Bolsas Rotary pela Paz.
Nome do presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária
(em letra de forma)

Telefone

E-mail

Assinatura

Data

Distrito

Nome do presidente da Subcomissão Distrital das Bolsas Rotary pela Paz
(em letra de forma)

Telefone

E-mail

Assinatura

Data

Distrito

OU

Envie este formulário PREENCHIDO, com a ratificação do clube (opcional) e distrito, ao e-mail rotarypeacecenters@rotary.org. Os arquivos anexos
devem ser menores de 10 MB. Os distritos receberão uma confirmação por e-mail do recebimento e processamento das inscrições. Os formulários
endossados pelos distritos para as bolsas de 2016 devem ser recebidos pela Fundação Rotária até 1º de julho de 2015.
The Rotary Foundation of Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EUA
Fax: +1-847-556-2177
Email: rotarypeacecenters@rotary.org
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