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BOLSAS PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA HÍDRICA
E DE SANEAMENTO
PANORAMA
Rotarianos entrevistam e selecionam candidatos locais que já tenham sido admitidos a um dos programas
de mestrado de 18 meses do Instituto Unesco-IHE. O clube ou distrito patrocinador mantém contato
com o estudante durante seus estudos e, após a conclusão do programa, o bolsista e o clube/distrito
trabalham juntos em uma atividade local relacionada a recursos hídricos e saneamento. Rotarianos na
Holanda envolvem os bolsistas em eventos rotários e culturais durante o programa acadêmico.

PARCERIA ESTRATÉGICA
O Instituto UNESCO-IHE é a maior instituição internacional de pós-graduação
do mundo na área hídrica, e a única autorizada pela ONU a conferir título de
mestrado aos seus formandos e a promover programas de PHD na área.

LOCAL
O campus do Unesco-IHE fica em Delft, Holanda, onde são dadas as aulas. As atividades relacionadas a
assuntos hídricos são realizadas no local onde o estudante reside.

ELEGIBILIDADE
Clubes e distritos qualificados que estejam próximos ao local de residência ou trabalho do candidato à
bolsa são incentivados a participar.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES
Normalmente, os estudantes admitidos no Unesco-IHE entram em contato com Rotary Clubs em sua
comunidade. No entanto, se seu clube/distrito conhecer profissionais das áreas hídrica e sanitária que
estejam interessados em expandir seus horizontes, incentive-os a se candidatar primeiro ao Unesco-IHE,
pois o candidato já deve ter sido admitido na instituição antes de se inscrever a esta bolsa.
Os três programas de mestrado são oferecidos no campus de Deft para especialização em Recursos
Hídricos e Saneamento Urbano, Gestão de Recursos Hídricos e Engenharia e Ciências Hídricas (a bolsa não
cobre programas conjuntos). Os alunos devem voltar para seu país após a conclusão do programa.
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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OUTORGA E VALOR DO SUBSÍDIO
Um número limitado de bolsas de estudos é outorgado por ano letivo, sendo que os fundos da bolsa são
pagos diretamente ao Unesco-IHE.

PROCESSO DE SOLICITAÇÃO
Estudantes admitidos em um dos programas elegíveis do Unesco-IHE enviam a inscrição à bolsa a um
Rotary Club ou distrito local.
O patrocinador em potencial (clube ou distrito) recebe e analisa a inscrição e os termos e condições.
Rotarianos entrevistam o candidato à bolsa e decidem se querem patrociná-lo.
O patrocinador envia o pedido completo on-line até 15 de junho do ano em que os estudos terão início.
A Fundação Rotária analisa o pedido.
A Fundação outorga bolsas de estudos a um número limitado de candidatos com base em seu potencial
para causar impacto positivo significativo durante suas carreiras em questões globais relacionadas às
áreas hídrica e sanitária.
O clube/distrito patrocinador entrega um relatório intermediário após o primeiro ano de estudos e um
relatório final quando o bolsista concluir seu programa acadêmico.
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