
JUNTE-SE A LÍDERES 
www.rotary.org/pt/peace-fellowships

BOLSAS 
ROTARY
PELA PAZ

FORMANDO  
OS LÍDERES  
DE AMANHÃ
FORTALECENDO  
OS LÍDERES  
DE HOJE
Os Bolsistas Rotary pela Paz promovem 
cooperação, paz e resolução de conflitos 
em suas comunidades e no mundo. Os 
participantes são escolhidos com base na 
habilidade de usar suas carreiras para causar 
impacto positivo na paz mundial.  

HISTÓRICO
Em 2002 a Fundação Rotária formou parceria 
com universidades renomadas em todo o mundo 
para criar os Centros Rotary pela Paz. Os primeiros 
bolsistas deste programa fizeram mestrado em 
relações internacionais, desenvolvimento sustentável, 
paz e resolução de conflitos. Em 2006, um novo 
Centro aberto na Chulalongkorn University 
começou a oferecer programa de três meses para 
aperfeiçoamento profissional na área de paz e 
estudos de conflitos para profissionais em cargos de 
supervisão/gerência e executivo. 

Os Centros Rotary pela Paz contam com o apoio de 
rotarianos, distritos rotários, pessoas e fundações.

INSCREVA-SE HOJE
Assine o boletim Peace in Action e faça sua 
inscrição em www.rotary.org/pt/peace-fellowships.

 facebook.com/rotarycenters

084-PT—(814) 

FUNDAÇÃO ROTÁRIA  
DO ROTARY INTERNATIONAL
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, Illinois 
60201-3698 EUA
www.rotary.org/pt
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“Minha vivência na Europa como  

bolsista do Rotary me inspirou  
ainda mais a voltar para o Paquistão e 

trabalhar pela paz em meu país.”

— Maria Saifuddin Effendi
Bolsista 2006-08

Professora adjunta sobre paz e conflitos na  
National Defense University, em Islamabad
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A BOLSA
Até 100 bolsistas são selecionados anualmente para 
fazer mestrado em assuntos de paz e segurança 
ou programa de aperfeiçoamento profissional 
para obtenção de certificado de desenvolvimento 
profissional em paz e resolução de conflitos. Cada 
Centro Rotary oferece um currículo único e propício 
ao aprendizado.

A bolsa cobre:

• Mensalidades e taxas escolares
• Hospedagem e alimentação 
• Passagem de ida e volta
• Despesas com estágio ou estudos de campo

ELEGIBILIDADE
• Para o programa de mestrado: bacharelado ou 

o equivalente, além de pelo menos três anos de 
experiência de trabalho na área em período integral

• Para o programa de certificado: histórico acadêmico 
sólido, além de pelo menos cinco anos de 
experiência de trabalho na área em período integral

• Proficiência em inglês
• Proficiência em outro idioma (altamente 

recomendável para o programa de mestrado)
• Capacidade de liderar

ÁREAS DE ATUAÇÃO DOS 
ALUMNI DOS CENTROS ROTARY

INSCRIÇÃO
Os candidatos competem em nível mundial. 

 1   Consulte www.rotary.org/pt/peace-fellowships 
para garantir que entenda todos os passos.

 2   Contate o Rotary Club mais próximo (consulte 
www.rotary.org/pt/search/club-finder) para 
solicitar seu endosso. Isto não é necessário para 
candidatos que já contam com o endosso de 
distrito rotário.

 3   Verifique com o Rotary Club ou distrito o prazo 
para entrevista e endosso. O prazo para entrega 
de inscrição ao distrito varia, mas geralmente é 
entre março e junho. O prazo para entrega de 
inscrições endossadas ao Rotary International é 
1° de julho.

 4   Depois de selecionado, o bolsista deve obter 
sua admissão à universidade.

UNIVERSIDADES PARCEIRAS
University of Queensland 
Austrália

University of Bradford 
Inglaterra

International Christian University 
Japão

Uppsala University 
Suécia

Duke University e University of  
North Carolina em Chapel Hill 
Estados Unidos

Chulalongkorn University (programa de certificado de 3 meses) 

Tailândia

http://www.rotary.org/pt/peace-fellowships
http://www.rotary.org/pt/search/club-finder

