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BOLSAS PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA HÍDRICA
E DE SANEAMENTO
KIT DE INSCRIÇÃO
A parceria estratégica entre a Fundação Rotária e o Instituto Unesco-IHE para Educação em Água visa
tratar a crise de água e saneamento mundial aumentando o número de profissionais da área para
conceber, planejar e implementar soluções em países em desenvolvimento e emergentes. Graças a
esta parceria, um número limitado de bolsas de estudos é outorgado anualmente para estudantes de
pós-graduação no campus de Delft, na Holanda. Estas bolsas foram criadas para promover relações
produtivas de trabalho entre rotarianos e especialistas em água e saneamento.

QUEM SOMOS
O Rotary é formado por líderes voluntários dedicados a tratar alguns dos desafios mais urgentes do
mundo. Nossa rede conta com 1,2 milhão de associados em mais de 34.000 clubes em 200 países e áreas
geográficas. Trabalhamos local e internacionalmente em prol da humanidade, promovendo a boa
vontade e a paz no mundo. Saiba mais em www.rotary.org/pt.

NOSSOS BOLSISTAS
Quem recebe esta bolsa de estudos se beneficia do contato regular com os rotarianos patrocinadores
de seu país de origem e da interação com os rotarianos da Holanda. Após a conclusão dos estudos, o
bolsista passa a pertencer a uma rede mundial de pessoas que participaram de programas do Rotary.
O envolvimento com Rotary Clubs e Associação de Alumni faz com que os ex-participantes continuem
ligados à comunidade rotária e a seus recursos.

PARTICIPAÇÃO DO BOLSISTA
O Rotary busca candidatos que queiram usar seu conhecimento profissional para melhorar as condições
de vida em sua região e em outros países. Se você receber esta bolsa, deverá manter uma boa
performance acadêmica e participar das seguintes atividades:
• Enviar comunicado mensal relatando sua experiência cultural e educacional aos rotarianos
patrocinadores em seu país de origem.
• Fazer no mínimo uma apresentação em evento de clube ou distrito na Holanda.
• Fazer no mínimo uma apresentação em Conferência Distrital em seu país de origem.
• Após o regresso, trabalhar com os rotarianos patrocinadores em atividades de água e saneamento.
Obs.: rotariano, cônjuge, descendente direto de rotariano ou funcionário de clube/distrito/entidade
rotária não são elegíveis.
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INSTRUÇÕES
1. Leia os termos e condições desta bolsa.
2. Obtenha admissão em somente um dos programas abaixo de especialização ministrados pela UnescoIHE em Delft:
		
Mestrado em Recursos Hídricos e Saneamento Urbanos
		
Mestrado em Gestão de Recursos Hídricos
		
Mestrado em Engenharia e Ciências Hídricas
3. Use o Localizador de Clubes para encontrar o Rotary Club/distrito mais próximo de onde você mora/
trabalha.
4. Selecione o(s) clube(s)/distrito ao(s) qual(is) você enviará sua inscrição.
Importante: a inscrição deve ser feita por intermédio de clube ou distrito rotário. Inscrições entregues
diretamente à Fundação Rotária não serão consideradas.
5. Contate os rotarianos diretamente e peça para comparecer a uma reunião do clube. Como este
programa é recente, pode ser que os rotarianos com quem falar não estejam a par do assunto. Se isto
acontecer, informe-os sobre esta oportunidade da parceria estratégica Rotary/Unesco-IHE para que se
sintam inclinados a patrociná-lo.
		 Dados importantes:
• O Unesco-IHE é a maior instituição de pós-graduação do mundo no ensino sobre água, e a única
instituição da ONU autorizada a conferir título de mestre a seus formandos.
• Ao se tornar um profissional especializado após os estudos, você será uma fonte valiosa para o
clube/distrito para projetos em água e saneamento.
• A bolsa é totalmente financiada pela Fundação Rotária e o Unesco-IHE. O Rotary Club doará
tempo e recursos em apoio a atividades hídricas e sanitárias que você implementará em sua
comunidade.
6. Preencha o formulário de inscrição constante deste kit e entregue-o ao clube/distrito local com:
• Seu curriculum vitae atualizado
• Cópia do documento de admissão emitido pelo Unesco-IHE
7. Se sua inscrição for aceita, peça aos rotarianos patrocinadores que concluam o processo de pedido
on-line e esclareçam dúvidas quanto ao subsídio pelo e-mail grants@rotary.org.
• O clube/distrito patrocinador deve entregar o pedido completo à Fundação Rotária até o dia
15 de junho do ano em que os estudos terão início.
• Os bolsistas são selecionados com base em mérito e em sua capacidade de causar impacto positivo
significativo durante suas carreiras em questões relacionadas a água e saneamento. O candidato
ideal deve apresentar bom desempenho acadêmico, ter experiência profissional relevante e
demonstrar liderança na comunidade.
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INSCRIÇÃO DO CANDIDATO À BOLSA
Preencha este formulário eletronicamente, pois ele não será aceito se estiver preenchido à mão.

CANDIDATO
Sobrenome:
Sexo: ¨ Masculino
Endereço:

Nome:
¨ Feminino

Rua/Ave. e número

Cidade

Estado

País

Código postal

País

Código postal

E-mail:
Telefone:

Celular:

Nacionalidade:

CONTATO DE EMERGÊNCIA
Sobrenome:

Nome:

Relação:
Endereço:

Rua/Ave. e número

Cidade

Estado

E-mail:
Telefone:

Celular:

Nacionalidade:

PROGRAMA
Nome da instituição: Instituto Unesco-IHE para Educação em Água
Mestrado Científico em: ¨ Recursos Hídricos e Saneamento Urbanos ¨ Gestão de Recursos Hídricos
¨ Engenharia e Ciências Hídricas
Início do programa:
Término/graduação:
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PERGUNTAS
Obs.: anexe folhas adicionais se necessário, pois as caixas de texto não se ampliam.
Responda cada pergunta com 100 a 300 palavras.
1. O lema do Rotary é Dar de Si Antes de Pensar em Si. Com isto em mente, de que maneiras você
serviu sua comunidade no passado e o que tem feito por ela atualmente?

2. Quais as necessidades mais prementes em termos de água e saneamento na sua área? Como os
estudos e sua carreira podem ajudá-lo a tratar estas questões?

3. Depois que terminar os estudos no Unesco-IHE, como você pretende trabalhar com os rotarianos na
solução de problemas de água e saneamento em sua comunidade?
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ACORDO
Se for oferecida a mim, aceito a bolsa de estudos outorgada pela Fundação Rotária (TRF ou Fundação)
para estudar durante o período acadêmico no Unesco-IHE. Estou ciente de que a Fundação concordou
em outorgar a bolsa de estudos de acordo com as normas abaixo descritas. Ao aceitar referida bolsa,
compreendo e concordo que:
1. Li e concordo com os termos e condições desta bolsa e seguirei todas as normas.
2. Não sou: (1) rotariano; (2) funcionário de clube, distrito, ou outra entidade rotária nem do
Rotary International (RI); (3) cônjuge, descendente direto (filho ou neto legítimo, natural, devido
a casamento, legalmente adotado ou não), cônjuge de descendente direto ou ascendente (pais ou
avós paternos ou maternos) de pessoa que se enquadre em qualquer das categorias (1) e (2).
3. Minha bolsa é fornecida para matrícula no Unesco-IHE, e a verba a mim outorgada deve ser usada
apenas para cobrir despesas durante o período da bolsa, conforme aprovado pela Fundação.
Nenhuma outra pessoa, de forma direta ou indireta, será beneficiada financeiramente pela bolsa.
4. Participarei e concluirei as atividades exigidas conforme descritas neste formulário e nos Termos e
Condições da bolsa.
5. Atrasos ou adiamentos dos estudos após o início da bolsa não serão levados em consideração
nem aprovados.
6. A duração desta bolsa de estudos ocorre em termos consecutivos dentro do período aprovado
pelo Unesco-IHE.
7. Esta bolsa é somente para mestrado científico, como segue: Recursos Hídricos e Saneamento
Urbanos, Gestão de Recursos Hídricos ou Engenharia e Ciências Hídricas no Unesco-IHE.
8. Manterei meu clube patrocinador e a Fundação informados quanto a meu endereço, telefone e
e-mail antes, durante e depois do período de estudos.
9. Entregarei relatório ao Unesco-IHE dentro de 12 meses do começo do programa acadêmico e
organizarei com os rotarianos anfitriões a elaboração do relatório final dentro de 24 meses do início
do programa acadêmico.
10. Usarei bom senso ao expressar minhas opiniões a respeito de questões polêmicas, políticas, raciais
ou religiosas, a fim de evitar ofender outras pessoas, e respeitarei as leis e costumes vigentes na
Holanda.
11. Satisfaço todos os requisitos médicos para viajar a outro país e exercer todas as atividades
relacionadas à bolsa.
12. Não participarei de atividades perigosas durante todo o programa. Atesto estar ciente e concordar
com os seguintes itens:
a. Sou o único responsável por meus atos e bens enquanto viajar ou participar de atividades
rotárias e do programa.
b. Minha participação voluntária neste programa pode resultar no envolvimento em atividades
perigosas, inclusive exposição a doenças, ferimentos, enfermidades, infraestrutura pública
inadequada e sem segurança, transportes arriscados, atividades físicas extenuantes, más
condições climáticas, conflitos políticos e culturais, consequências pelo não cumprimento das
legislações locais, perdas e danos físicos, crimes e fraudes. Compreendo e assumo todos os riscos
envolvidos.
c. Se devido a ferimento ou enfermidade eu ficar incapacitado de cumprir os termos deste acordo
e tiver que deixar os estudos proporcionados pela bolsa, nem o RI nem a Fundação terá que
cobrir nenhum custo com tratamento médico de qualquer tipo, nem agora nem no futuro.
d. Sou plenamente responsável por quaisquer gastos e danos causados por doenças, ferimentos ou
outras perdas (incluindo trauma emocional e perdas de deveres conjugais) sofridos ao participar
da bolsa ou em viagem de/para o local da bolsa, ou em outras circunstâncias relacionadas ao
programa.
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13. Não participarei de atividades que possam desnecessariamente prejudicar ou colocar em risco minha
saúde, segurança e bem-estar, ou a saúde, segurança e bem-estar de outras pessoas. Entre outras,
tais atividades incluem paraquedismo, bungee jumping, esportes radicais e operação de maquinário
pesado. Sou inteiramente responsável por meus atos durante viagens e estudos relacionados à bolsa.
14. Por meio deste, isento o RI/TRF de qualquer encargo, responsabilidade e obrigação, seja financeira
ou de outra natureza, além do pagamento da quantia estipulada para a bolsa, e compreendo
que sou responsável por todos os gastos não financiados por ela. Por meio deste, concordo em
defender, indenizar e manter ileso o RI/TRF contra todas as queixas (incluindo, sem restrições,
queixas de lesão física ou dano patrimonial), litígios, ações judiciais, danos, perdas, obrigações,
multas, encargos (incluindo honorários e outras despesas legais), outorgas e sentenças reivindicadas
contra ou retomadas do RI/TRF, resultantes de qualquer ato, conduta, omissão, negligência, mau
comportamento, ato ilícito ou violação de qualquer um dos termos e condições que se aplicam a
este programa. As hipóteses mencionadas acima incluem, sem qualquer limitação, danos físicos ou
materiais causados ao RI/TRF ou a terceiros, que estejam sujeitos ou não a qualquer apólice de seguro.
15. Todas as questões logísticas ligadas a transporte, estudo de idiomas, seguro, alojamento,
passaportes, vistos, vacinas e disponibilidade de fundos são de minha responsabilidade e não de
qualquer Rotary Club, distrito, Rotary International ou Fundação Rotária. Sei que o RI/TRF não
fornecem qualquer tipo de seguro a seus bolsistas.
16. Qualquer ato meu que resulte nas seguintes situações constituirá razão para minha bolsa ser
rescindida: (a) deixar de comunicar qualquer mudança de endereço, telefone e e-mail ao clube/
distrito patrocinador; (b) deixar de manter bom desempenho acadêmico durante todo o período
da bolsa, de acordo com os padrões do estabelecimento de ensino; (c) evidência de má conduta;
(d) não entrega dos relatórios nos prazos pré-estabelecidos; (e) mudança na área de estudo ou
alteração no programa; (f) abandono da instituição de ensino ou do curso, ou, ainda, do programa
de treinamento antes do término do prazo estipulado para a bolsa; (g) deixar de participar das
atividades exigidas conforme constam desta inscrição e acordo e dos Termos e Condições da bolsa;
(h) não cumprimento das obrigações assumidas neste acordo ou em qualquer outra norma da
Fundação; (i) qualquer eventualidade que impeça o cumprimento das obrigações impostas pela bolsa.
17. Caso eu rescinda minha bolsa de estudos, ou se minha bolsa for rescindida pela Fundação, perderei
o direito a quaisquer fundos adicionais, e serei responsável pela devolução das verbas, inclusive juros
captados, e por providenciar meu transporte de volta.
18. Autorizo a Fundação Rotária a divulgar meu nome e dados a outros bolsistas e distritos rotários.
A menos que eu indique por escrito, ao enviar fotos com meus relatórios, autorizo o RI e a Fundação a
utilizar minhas imagens para fins promocionais da Missão da Fundação Rotária, incluindo publicações
do RI e Fundação, anúncios e websites. Autorizo também o RI e a Fundação a compartilhar fotos de
relatórios com entidades rotárias, a fim de promover a Missão da Fundação Rotária.
Todas as questões relacionadas a este Acordo serão regidas pelas leis do Estado de Illinois, incluindo,
sem restrições, sua interpretação, elaboração, execução e vigência. Qualquer ação judicial relativa a este
Acordo deve ser tomada na Comarca de Cook County, Estado de Illinois, EUA, ou na Comarca Federal
para o Distrito da Parte Norte do Estado de Illinois. Estou de acordo com a jurisdição exclusiva destes
foros e seus respectivos tribunais superiores para tratar de quaisquer ações ligadas a este Acordo. Nada
neste documento proíbe a parte que obtiver um julgamento em um dos tribunais designados de executar
o julgamento em qualquer outro foro. Independentemente do aqui exposto, a Fundação poderá mover
ação contra mim em qualquer foro que tenha jurisdição sobre a minha pessoa.
Nome (em letra de forma):
Assinatura (obrigatória):
Data:
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