SUBSÍDIO PRÉ-DEFINIDO:
BOLSAS DE ENFERMAGEM

PANORAMA
Rotarianos selecionam estudantes para cursar enfermagem e obstetrícia na Faculdade de Enfermagem da
Aga Khan University em seus campi no Lesta da África. Rotarianos locais servem de mentores dos bolsistas
durante o programa.
PARCERIA ESTRATÉGICA
A Aga Khan University é uma univerisdade privada, sem fins lucrativos, que promove o bemestar humano através de inicitaivas de pesquisas, ensino e desenvolvimento comunitário. A
universidade tem 11 campi e centros de ensino em oito países na África, Oriente Médio, Ásia
e Europa. A grade curricular da instituição em enfermagem, medicina e desenvolvimento
educacional reflete as necessidades das comunidades e países onde atua.
LOCAIS
Quênia, Tanzânia e Uganda
ELIGIBILIDADE
Esta opção está disponível apenas para os Distritos 9211 e 9212, onde os campi do Leste da África da Aga
Khan estão localizados e onde os estudantes residem e trabalham.
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES
 O candidato deve ser primeiro admitido na Aga Khan antes de se inscrever à bolsa.
 Os objetivos de carreira do candidato devem ter enfoque na melhoria de questões relacionadas à
saúde materno-infantil.
OUTORGA E VALOR DO SUBSÍDIO
Cerca de 24 bolsas serão outorgadas por ano rotário, oito por campus. O valor aproximado da bolsa é de
US$14.000.
PANORAMA DETALHADO DO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO
1.) A liderança dos Distritos 9211 e 9212 analisa os termos e condições, diretrizes e atividades sugeridas
para os clubes mentores.
2.) Os contatos principais e presidentes de Comissão Distrital da Fundação Rotária preenchem um
pedido on-line. Os nomes dos candidatos e dos clubes mentores não são identificados neste
momento.
3.) A Fundação Rotária analisa o pedido do distrito.
4.) O contato distrital e as comissões do subsídio, juntamente com a Aga Khan recrutam, entrevistam e
selecionam estudantes para a bolsa. Os candidatos à bolsa preenchem e enviam uma inscrição.
5.) A Fundação seleciona os bolsistas e informa o distrito sobre a seleção.
6.) As comissões do subsídio designam os bolsistas a um Rotary Club mentor próximo ao campus. Após a
seleção e confirmação de todos os bolsistas, o distrito envia um formulário com o nome do clube
mentor para cada candidato.
7.) O clube/distrito entrega um relatório intermediário após o primeiro ano de estudos e relatórios
finais quando o bolsista concluir seu programa acadêmico.

