Bolsas de Estudos financiadas por Subsídio Global — Suplemento

Apesar das bolsas de estudos também serem financiadas por Subsídios Distritais, neste documento
falaremos apenas sobre as bolsas financiadas por Subsídios Globais, cujo campo de estudos tem que
estar relacionado a uma das áreas de enfoque. A tabela abaixo faz uma comparação das bolsas antes e
após a implementação da nova estrutura de subsídios. Para saber sobre bolsas financiadas por Subsídios
Distritais, o clube pode consultar a Comissão Distrital da Fundação Rotária, e o distrito o Manual da
Comissão Distrital da Fundação Rotária.
COMPARAÇÃO ENTRE AS BOLSAS

Valor
Tipo de
financiamento

Inscrição

Bolsa Educacional (atual)
US$25.000
Totalmente patrocinada pelo
FDUC

Entregue ao Rotary Club
local

Bolsa de Subsídio Global
A partir de US$30.000
Clubes e distrito alocam
FDUC e/ou dinheiro
(alocações de FDUC são
equiparadas em 100% pelo
Fundo Mundial; alocações em
dinheiro são equiparadas em
50%)
Disponível on-line e entregue
ao Rotary Club

Área de
enfoque

Não

Instituição
internacional

Sim

REQUISITOS
Sim; os estudos têm que ser
em uma das seis áreas de
enfoque.
Sim

Clube e
conselheiro
anfitriões

Sim

Sim

Bolsa de Subsídio Distrital
Varia
Distritos usam subsídio
agrupado do FDUC para
financiar qualquer nível de
estudos, não importando a
duração do curso, localidade
ou país
A critério dos rotarianos
patrocinadores, sendo que o
clube/distrito pode dar mais
detalhes
Não

Não; os estudos podem ser
em estabelecimento de
ensino local ou no exterior
Não, mas pode ser
providenciado se preciso

Documentos
pré-embarque

Apresentações
em Rotary
Clubs

Relatórios

Bolsa Educacional (atual)
Devem ser entregues ao
Departamento de Bolsas da
Fundação:
 Formulário de aceitação
da bolsa
 Formulário de dados
pessoais/hospedagem
 Comprovante de
admissão à instituição de
ensino
 Resultado do teste de
idioma (se exigido)
 Formulário de obtenção
de seguro
 Formulário de atestado
médico
 Fotocópia do passaporte
 Fotocópia do visto
 Formulário de plano de
viagem (Opção 1, 2 ou 3)
 Itinerário de viagem
 Informações bancárias /
transferência eletrônica
de fundos
 Antes da partida: uma
apresentação no clube
anfitrião
 Durante a bolsa: 10 a 15
apresentações a público
rotário ou não rotário
 Após o regresso: 8 a 10
apresentações a público
rotário ou não rotário
A serem entregues ao
coordenador da bolsa na
Fundação:
 Primeiro relatório: meio
do ano
 Relatório final: término
dos estudos

Bolsa de Subsídio Global
Devem ser entregues aos
rotarianos patrocinadores:
 Comprovante de
admissão
 Comprovante de
obtenção de seguro que
atenda aos requisitos da
Fundação

Bolsa de Subsídio Distrital
A critério dos rotarianos
patrocinadores

Determinado pelos rotarianos
patrocinadores e anfitriões

Determinado pelos
rotarianos patrocinadores e
anfitriões

Sim; entregue aos rotarianos
patrocinadores
 Primeiro relatório: dentro
de 12 meses do primeiro
pagamento
 Relatórios subsequentes:
a cada 12 meses, pela
duração da bolsa
 Relatório final: dentro de
dois meses do término
dos estudos

A serem entregues ao
distrito dos rotarianos
patrocinadores:
 Recibos para despesas
de valor igual ou
superior a US$75
 Outros requisitos de
relatório a critério do
distrito

Recibos para despesas de
valor igual ou superior a
US$75 devem ser entregues
junto com os relatórios.

2

Confirmação da
universidade no
ato da inscrição

Pagamento

Nível/Período
de estudos

Bolsa Educacional (atual)
Não; o Departamento de
Bolsas da Fundação seleciona
a instituição de ensino e o
bolsista fica responsável por
conseguir admissão na
universidade
O Departamento de Bolsas
faz o pagamento ao bolsista




Graduação ou pósgraduação
Um ano letivo

Exige-se que o
bolsista
participe de
orientação antes
do embarque?

Sim, o bolsista deve
comparecer a uma sessão de
orientação se esta for
oferecida em seu distrito ou
região

Domínio do
idioma

Sim, o candidato deve passar
por teste de proficiência do
idioma falado no país de
estudos
 O candidato não pode ter
morado ou estudado por
mais de um ano no país
em que irá estudar
 O candidato não pode
estudar em instituição de
ensino em que já tenha
sido matriculado
 O candidato deve ter no
mínimo dois anos
completos de estudos em
nível superior

Restrições

Assistência de
coordenador da
Fundação
Rotária para o
bolsista

Sim

Bolsa de Subsídio Global
Sim; o candidato deve ter
confirmação de que foi aceito
na universidade antes de
fazer sua inscrição à bolsa

Bolsa de Subsídio Distrital
A critério dos rotarianos
patrocinadores

Clube/distrito faz o
pagamento ao bolsista

Clube/distrito faz o
pagamento ao bolsista e, no
caso de Subsídios Distritais,
não é exigido que o distrito
anfitrião indique um
conselheiro anfitrião ou que
dê apoio ao bolsista




Pós-graduação
Um a 4 anos letivos

Sim, o bolsista pode receber
orientação on-line da
Fundação ou comparecer a
uma sessão de orientação,
conforme determinado pelos
rotarianos patrocinadores
Sim, proficiência no idioma
do país de estudos (algumas
exceções se aplicam; fale com
o coordenador do subsídio)
 Os estudos e metas de
carreira devem estar
relacionados a uma das
áreas de enfoque
 O programa de estudos
deve ser de pósgraduação
 Os fundos da bolsa não
podem ser utilizados para
custear estudos já
iniciados
 O bolsista deve morar no
território do distrito
anfitrião
Sim

A critério dos rotarianos
patrocinadores

Sim; conforme determinado
pelos rotarianos
patrocinadores

A critério dos rotarianos
patrocinadores

A critério dos rotarianos
patrocinadores

Não; o clube/distrito toma as
providências e se comunica
com o bolsista
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CRONOGRAMA
A Fundação aceita propostas e inscrições de bolsas financiadas por Subsídio Global o ano inteiro. No
entanto, as inscrições e informações para pagamento devam ser entregues pelo menos três meses antes
do início dos estudos para dar tempo de fazer o processamento.
No ato da inscrição, o candidato deve fornecer prova de que foi admitido ao estabelecimento de ensino.
A alocação de FDUC é feita no ano em que a inscrição é aprovada.
Não demore em atender às solicitações do coordenador da bolsa e comunique-se com os parceiros
durante todo o processo para garantir que os clubes/distritos envolvidos mantenham seu status de
qualificado.
IDENTIFICAÇÃO E ENTREVISTA DE CANDIDATOS
A bolsa é outorgada àqueles que planejam seguir carreira em campo relacionado a uma das áreas de
enfoque. Os rotarianos podem pedir ajuda às universidades para identificar bolsistas potenciais, como
por exemplo estudantes de um programa de engenharia hídrica em busca de estudos de graduação na
área. As universidade podem alertar os Rotary Clubs sobre estudantes aceitos em seus programas dentro
de uma das áreas de enfoque.
Uma carreira dentro de área de enfoque reflete o compromisso do candidato com mudanças sustentáveis
de resultados mensuráveis. Mais detalhes no documento Declarações de Propósito e Metas das Áreas de
Enfoque.
Além de confirmar a elegibilidade do candidato, verifique se ele tem:
 Habilidade e potencial para assumir papel de líder;
 Sucesso comprovado em seu campo de estudo ou profissão;
 Compromisso pessoal com voluntarismo comunitário;
 Metas definidas e realistas;
 Ideias concretas de como irá prosperar em sua carreira;
 Sinceridade no sentido de manter relacionamento com o Rotary para o resto da vida depois do
período da bolsa.
ATRIBUIÇÕES DO PATROCINADOR
A bolsa pode ser um componente de
algo maior, como um Subsídio Global
com fins humanitários acompanhado de
bolsa de estudos.

Escolhido o candidato, trabalhe na proposta e
inscrição. A tabela no fim deste documento mostra
os diferentes estágios do processo.
ORIENTAÇÃO
Antes da viagem, os bolsistas outbound (que estão
sendo enviados) devem participar de sessão de
orientação, como as relacionadas a seguir.

Seminário regional de orientação
A lista destes seminários está no site. Se quiser enviar um bolsista, contate o respectivo organizador.

Orientação organizada pelo distrito
Se o distrito quiser organizar seu próprio seminário, fale com o coordenador na Fundação e peça ajuda a
organizadores de seminário regional de orientação.
Orientação organizada pelo clube
O próprio clube poderá dar a orientação caso esteja patrocinando o bolsista. Os mesmos materiais
usados no seminário regional ou distrital devem ser cobertos nesta orientação, porém sem a mesma
formalidade ou duração. Solicite materiais ao coordenador na Fundação.
Orientação on-line
Há também a orientação on-line de 30 minutos, que cobre:
 Fundação Rotária e Subsídios Globais;
 Responsabilidades do bolsista;
 Entrega de relatórios;
 Estratégias para o sucesso;
 Assédio sexual e comportamento impróprio.
A orientação on-line deve ser feita por todos os bolsistas (veja link nos materiais de aceitação da bolsa).
Visando o bem-estar de rotarianos e bolsistas, a Fundação exige que as orientações incluam uma seção
sobre assédio sexual e fornece um guia sobre o que fazer em situações de crise. Peça o guia à Fundação
e leia a norma a seguir sobre abuso e assédio.
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Código Normativo da Fundação Rotária sobre Abuso e Assédio Sexual
7.080.
Prevenção de casos de abuso e assédio sexual
Todos os rotarianos, clubes e distritos devem obedecer ao Código de Conduta para trabalhos com
jovens estabelecido pelo Rotary International e as diretrizes abaixo formulados pelo Conselho de
Curadores da Fundação:
1. A Fundação Rotária adota política de tolerância zero contra casos de abuso e assédio.
2. Uma investigação independente e abrangente deve ser conduzida após qualquer alegação de
abuso ou assédio sexual.
3. Qualquer pessoa envolvida com um programa para jovens que sofra alegação de abuso ou
assédio sexual deve ser terminantemente proibida de ter contato com os participantes de
programa pró-juventude até que a questão seja resolvida.
4. Qualquer alegação de abuso deve ser obrigatoriamente relatada de imediato às autoridades
competentes, de acordo com a política do RI de tolerância zero.
5. O Código Normativo do Rotary abrange Rotary Clubs e rotarianos envolvidos em casos de
assédio sexual. Qualquer não rotariano que admita ter cometido, tenha sido julgado culpado ou
seja flagrado cometendo abuso ou assédio sexual deve ser proibido de trabalhar com jovens em
atividades rotárias.
6. Se uma investigação sobre alegação de abuso ou assédio sexual for inconclusiva, para a
segurança dos participantes, e do acusado, devem ser adotadas medidas adicionais para proteger
os estudantes que tenham que se relacionar com a pessoa em questão. Se alegações subsequentes
forem feitas contra a mesma pessoa, esta deve ser permanentemente proibida de trabalhar com
jovens em atividades rotárias, pois independente da pessoa ser julgada culpada ou inocente, a sua
presença em atividades rotárias é prejudicial à organização e ao jovem envolvido. Esta medida
pode também beneficiar a pessoa ao evitar futuras acusações de jovens com quem venha a ter
contato. Qualquer pessoa que seja acusada e posteriormente julgada inocente pode solicitar
aprovação para voltar a participar de programas envolvendo jovens. Contudo, a reintegração ao
cargo não é um direito adquirido e não há garantia de que ela voltará a ocupar a mesma função.
7. O secretário-geral deve tomar os passos necessários para garantir a aderência do distrito a estas
diretrizes, se for verificado que o distrito não as segue. (Reunião do Conselho de Curadores,
Decisão 118, abril de 2005.)

ENTREGA DE RELATÓRIOS
O bolsista tem que enviar relatório aos rotarianos patrocinadores a cada 12 meses pela duração da bolsa.
Se esta durar menos de 12 meses, o bolsista deve enviar o relatório final aos patrocinadores assim que
terminar o período da bolsa.
No relatório, o bolsista deve dar um resumo dos seus estudos e pesquisas, explicando como estes se
relacionam à área de enfoque do Rotary, e indicar de que forma ele está envolvido com o Rotary e com a
comunidade. Um documento de receita e despesas, com comprovantes válidos de pagamento para gastos
de valor igual ou superior a US$75, deve acompanhar o relatório.
As seções mais resumidas do relatório devem também ser escritas no idioma do país de estudos.
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DEPOIS DO PERÍODO DA BOLSA
Embora o período da bolsa tenha terminado, a relação do ex-bolsista com o Rotary não deve acabar. Os
rotarianos patrocinadores devem pedir os dados de contato do ex-bolsista quando este regressar ao seu
país, para manter a conexão e pedir que ele faça apresentações em reuniões de clubes e Conferências
Distritais.
EXEMPLO DE DIRETRIZES PARA ORÇAMENTO

Depois da aprovação, mas antes da viagem







Passaporte/visto
o Elegível: custo para tirar passaporte e visto
Vacinações
o Elegível: custo de vacinas
o Não elegível: custo com consultas médicas
Seguro médico
o Elegível: seguro internacional pela duração da bolsa, conforme especificado nos termos e
condições do subsídio
o Não elegível: seguro de viagem
Despesas de viagem , conforme constam dos termos e condições do subsídio

Durante o período de estudos







Materiais escolares
o Elegível: livros, apostilas, computador
Taxa escolar
Hospedagem e alimentação
Produtos para casa
Transporte
Viagem relativa aos estudos

Não elegível












Despesas incorridas antes da aprovação da inscrição (inscrição, teste de idioma, etc.)
Compra de:
o Móveis
o Automóvel
o Bicicleta
Vestuário
Despesas com cônjuges e dependentes
Despesas domésticas no país de origem durante o período da bolsa
Impostos devidos como resultado de ter recebido a bolsa
Assistência médico-odontológica
Entretenimento
Viagem pessoal
Despesas relacionadas a eventos rotários

Regra geral: a maioria das despesas pessoais e com diversos não são cobertas com dinheiro da bolsa.
Pense em outras despesas não cobertas (álcool por exemplo) e comunique todas elas ao bolsista.
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Patrocinador internacional
Candidato
escolhido

Patrocinador anfitrião

Conselheiro anfitrião

Fornece ao candidato os termos e condições
do subsídio
Contata o governador ou comissão da
Fundação Rotária no país de estudos para
servirem de anfitriões e para designarem
um conselheiro para o bolsista

Patrocinadores não têm relatórios pendentes

Patrocinadores concordam formar parceria e designam as pessoas de contato

Inscrição
entregue

Fala com o candidato sobre quaisquer
pedidos da Fundação, e fornece as
informações pelo Portal do Associado

Designa um conselheiro anfitrião para o
bolsista

Ajuda o candidato a criar orçamento pessoal
e para a bolsa

Mantém comunicação com o candidato

Fala com o candidato sobre as diretrizes
de orçamento com base no custo de
vida

Patrocinadores determinam os detalhes quanto ao pagamento do subsídio
Qual patrocinador receberá os fundos? Quantos pagamentos serão feitos ao bolsista?

Inscrição
aprovada

 Comunica ao bolsista o cronograma de
pagamentos e de entrega de relatórios
 Entrega ao bolsista cópia do orçamento
aprovado

Patrocinadores determinam o plano de pagamento e fazem o processo de
pagamento online
Envia as verbas ao bolsista
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Patrocinador internacional

Patrocinador anfitrião

Conselheiro anfitrião

Providencia orientação para bolsistas
outbound
Busca o bolsista no aeroporto ou em
outro local de chegada

Chegada do
bolsista no
país de
estudos
Envia o bolsista a uma orientação
distrital ou regional para bolsistas
inbound (visitantes), se realizadas

Bolsista inicia
os estudos

Corresponde-se com o bolsista
regularmente

Convida o bolsista para reuniões
semanais e Conferência Distrital, e
incentiva os rotarianos a receber o
bolsista em suas casas

Incentiva o bolsista a falar sobre suas
dúvidas ou problemas com relação ao clube
ou conselheiro anfitriões

Incentiva a comunicação aberta com o
bolsista e está sempre disponível

Se a bolsa durar mais de 12 meses:
 Coleta relatórios intermediários e os
envia à Fundação
 Coleta e guarda comprovantes para
despesas de valor igual ou superior a
US$75, de acordo com os termos de
qualificação

Término da
bolsa

Certifica que o bolsista entregue o relatório
final com todos os comprovantes devidos

Encontra-se com o bolsista para garantir
que todas as pendências foram
eliminadas
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Patrocinador internacional

Patrocinador anfitrião

Conselheiro anfitrião

Ajuda o bolsista a programar palestras em
reuniões de clubes de seu distrito

Pede ao bolsista para fazer um discurso
de despedida no clube

Mantém vivo o relacionamento Rotaryalumni

Discute assuntos pertinentes e mantém
contato com o bolsista

Incentiva o ex-bolsista a participar de
atividades para alumni
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