PORTUGUESE (PT)

NOSSAS BOLSAS DE ESTUDOS
Nós temos uma longa história de financiamento de bolsas de estudos para cursos de graduação e pósgraduação em diferentes campos. Clubes e distritos podem estruturar seu próprio programa e financiá-lo
com Subsídios Distritais, não importando o nível acadêmico, ou com Subsídios Globais se o campo de
estudos for relacionado às nossas áreas de enfoque.

Bolsa de estudos financiada com Subsídio Distrital
Os Subsídios Distritais financiam bolsas para alunos de ensino médio, graduação ou pós-graduação em
qualquer campo de estudos, seja em instituição local ou no exterior. Não há requisitos quanto à duração
da bolsa, podendo ser desde um programa de aperfeiçoamento de seis semanas até curso universitário de
um ano ou mais. Os distritos podem pedir para que os bolsistas façam apresentações em Rotary Clubs e
participem de projetos humanitários do Rotary, porém, estas atividades não são exigidas pela Fundação.
O distrito deve dar suporte administrativo aos bolsistas e não precisa nomear um conselheiro anfitrião
para bolsistas de outros países. Se desejar, o distrito pode 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 indiquem um presidente de Subcomissão de Bolsas de Estudos para gerenciar os aspectos
logísticos, como seleção e aprovação de candidatos, pagamentos e coordenação das atividades com o
distrito anfitrião.
Leia mais.

Bolsa de estudos financiada com Subsídio Global
Os Subsídios Globais financiam estudos de pós-graduação em uma das seis áreas de enfoque. As bolsas
podem durar de um a quatro anos e os candidatos devem apresentar comprovante de admissão na
universidade escolhida para a possível aprovação do subsídio.
Todo bolsista financiado com Subsídio Global tem que participar de atividades de clube ou distrito antes,
durante e depois do período da bolsa.
Estas bolsas de estudos 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
estudos e de um projeto humanitário.
Leia mais.
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Bolsa para estudar no Unesco-IHE
A Fundação outorga anualmente algumas bolsas de estudos para profissionais da área de recursos
hídricos e saneamento estudarem no campus do Instituto Unesco-IHE para Educação em Água, na
Holanda. Os clubes e distritos rotários entrevistam os candidatos já admitidos ao Instituto e os
recomendam para receber a bolsa.
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