Informações sobre bolsas de estudo
da Fundação Rotária
A Fundação Rotária tem uma longa história de financiamento de bolsas de estudo para
cursos de graduação e pós-graduação. Com o Visão de Futuro, a Fundação continuará a apoiar
bolsas de estudo através de Subsídios Globais, Distritais e Predefinidos, cujos requisitos
e prazos diferem.

Bolsa de estudo financiada
por Subsídio Distrital

Bolsa de estudo financiada
por Subsídio Global

Bolsa de estudo financiada
por Subsídio Predefinido

Os Subsídios Distritais podem seu usados
para financiar bolsas de estudo para alunos de
ensino médio, graduação ou pós-graduação,
seja em instituição educacional local ou no
exterior. Além disso, não há requisitos quanto
à duração da bolsa, podendo ser desde um
programa de aperfeiçoamento de seis semanas
ou curso universitário de um ano ou mais. Os
distritos podem pedir para que os bolsistas
façam apresentações em Rotary Clubs locais e
participem de projetos humanitários do Rotary,
porém estas atividades não são exigidas pela
Fundação.

Os Subsídios Globais podem ser usados para
financiar estudos de pós-graduação em uma
das seis áreas de enfoque. As bolsas podem
durar de um a quatro anos. Os candidatos
devem apresentar comprovante de admissão na
universidade escolhida antes da aprovação do
subsídio.

Atualmente, a Fundação oferece bolsas
financiadas por Subsídios Predefinidos junto com
dois de seus parceiros estratégicos. À medida
que novas parcerias forem feitas, mais bolsas
estarão disponíveis.

Os distritos são responsáveis pelos bolsistas.
Não é necessária a nomeação de um conselheiro
anfitrião para bolsas internacionais. Os distritos
podem solicitar assistência aos rotarianos
da região onde os estudos acontecerão, mas
os clubes não têm a obrigação de agir como
anfitriões. Recomenda-se que os distritos
nomeiem um presidente de Subcomissão de
Bolsas de Estudo para gerenciar os aspectos
logísticos, como seleção e aprovação de
candidatos, realização de pagamentos e
coordenação das atividades com o distrito
anfitrião.

A Fundação não exige que os bolsistas exerçam
a função de embaixadores da boa vontade, mas
os patrocinadores da bolsa devem estimular
a participação dos bolsistas em eventos ou
projetos humanitários do clube.
As bolsas de estudo são financiadas através
de contribuições em dinheiro e/ou FDUC, com
equiparação do Fundo Mundial. Como o Subsídio
Global deve totalizar pelo menos US$30.000,
a bolsa pode ser um dos componentes de um
pedido maior; por exemplo, para financiamento
de uma bolsa de estudo e um projeto
humanitário.

A Fundação irá outorgar anualmente oito bolsas
de estudo para profissionais da área de recursos
hídricos e saneamento estudarem no campus
do Instituto Unesco-IHE para Educação em
Água em Deft, Holanda. Os clubes e distritos
rotários entrevistam e recomendam candidatos
para admissão em um dos três programas de
mestrado do Instituto.
A Aga Khan University oferece a bolsistas do
Quênia, Tanzânia e Uganda a oportunidade de
estudar enfermagem e obter habilitação como
parteiras pela faculdade de enfermagem da
Aga Khan em seus campi no Leste da África.
Os rotarianos do Distrito 9200 selecionarão os
bolsistas e servirão como mentores dos alunos
durante o programa de dois anos.

“Muitas das estratégias promocionais para Bolsas Educacionais podem ser
usadas para os candidatos a bolsas de estudo financiadas por Subsídios
Globais. As bolsas cobrem a maior parte das despesas e financiam estudos
de pós-graduação, que são ótimas vantagens para o estudante ampliar seus
conhecimentos e realmente fazer a diferença.”
—Robert Warner, ex-governador e atual presidente da Comissão da Fundação Rotária do Distrito 6150
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Bolsas de estudo financiadas
por Subsídios Globais
O cronograma para bolsas de estudo financiadas por Subsídios Globais é bem menor do que o de Bolsas Educacionais, conforme mostra o exemplo abaixo.

Julho a setembro:

Outubro-dezembro:

Janeiro a junho:

Distritos iniciam o processo de
qualificação e depois qualificam
seus clubes.

Patrocinadores selecionam bolsistas
já admitidos ou que provavelmente
serão admitidos pela universidade
de sua escolha e se comunicam
com os distritos anfitriões.

Patrocinadores fazem pedido através do site www.rotary.org/pt/grants pelo
menos 90 dias antes da data programada para viagem do bolsista. Após a
aprovação, os bolsistas devem completar a orientação em www.rotary.org
/pt/grants ou participar de uma sessão de treinamento regional.

Bolsas de estudo financiadas por Subsídios Globais

Dicas

Subsídios Globais já financiaram os estudos de muitos bolsistas em campos
relacionados às áreas de enfoque. Os seguintes exemplos mostram como
os rotarianos estão usando tais subsídios para fornecer bolsas de estudo
a pessoas cujas carreiras causarão impacto duradouro nas seis áreas de
enfoque do Rotary.

Nomeie um presidente da Comissão Distrital de
Bolsas de Estudo para coordenar os diversos aspectos
da bolsa.

Uma bolsista do Texas, EUA, está fazendo mestrado em Administração em
Saúde no Centro Latinoamericano de Economia Humana em Montevidéu,
Uruguai, graças a um Subsídio Global. Enquanto estuda, Julia Lukomnik
está trabalhando para uma organização que ajuda a população transexual
uruguaia, que tem altos índices de HIV/aids. Ela planeja continuar
trabalhando para melhorar o acesso à saúde na América Latina depois de
terminar seus estudos.
O bolsista Alex Dalley fez mestrado em Administração na Erasmus
University, Holanda. Ele acredita que comunidades carentes de países
em desenvolvimento podem manter o crescimento econômico e social se
fazendeiros de pequeno porte estiverem conectados a cadeias globais
de abastecimento agrícola. Depois de se formar, Dalley quer trabalhar
com grandes distribuidoras de produtos agrícolas para ajudar a formar
relacionamentos com os fazendeiros de países em desenvolvimento.
Através de uma bolsa de estudos clínicos na unidade de assistência
neonatal do Queen Charlotte and Chelsea Hospital, ligado à instituição
Imperial College London, a bolsista Sara Lunardi aprendeu novas técnicas
no tratamento de bebês extremamente prematuros, contribuindo, assim,
para reduzir o índice de mortalidade infantil e melhorar a saúde de crianças
a longo prazo.
A bolsista Megan Luczak recebeu um Subsídio Global para fazer mestrado
em Assistência Social e Serviços Públicos na Universidad de Salamanca,
Espanha. O programa se concentra na análise das necessidades sociais
a fim de desenvolver normas e intervenções sociais mais eficazes nas
áreas de educação, serviços sociais, etc. O objetivo da bolsista é trabalhar
no campo de educação internacional ou política de educação em
organizações como ONU, Departamento de Educação ou de Estado dos
EUA, desenvolvendo estratégias inovadoras para lidar com os desafios
educacionais do mundo.

Entre em contato com universidades para identificar
alunos que desejam seguir carreira e fazer pósgraduação em campos relacionados às áreas de
enfoque.
Consulte as Declarações de Propósito e Metas
das Áreas de Enfoque para assegurar que o plano
acadêmico do bolsista cumpra com os requisitos da
área em questão. Por exemplo, se um candidato deseja
fazer mestrado em administração de empresas, não
significa que automaticamente será elegível para área de
desenvolvimento econômico e comunitário, a menos que
o programa seja focado em soluções econômicas para o
desenvolvimento de comunidades carentes.
Contate o distrito anfitrião o mais cedo possível,
especialmente se o bolsista for estudar em um dos
destinos mais populares, como Londres, Cambridge ou
Oxford, na Inglaterra, ou Boston e Washington, D.C.,
nos EUA. Os distritos destas zonas recebem um número
limitado de bolsistas de Subsídios Globais, e não são
obrigados a receber bolsistas de Subsídios Distritais.
Convide alumni de sua região para servirem de
conselheiros dos bolsistas.
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