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PEDIDO ON-LINE DE SUBSÍDIO GLOBAL 
As imagens a seguir mostram como navegar pelo nosso site para fazer um pedido de Subsídio Global. Para 

mais informações, visite www.rotary.org/pt/grants.  

 

Clique em Meu Rotary em rotary.org/pt 

 

  

Portuguese (PT) 

http://www.rotary.org/pt/grants
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Clique em Fazer login / Fazer cadastro. Se estiver usando o website pela primeira vez 
você terá que se cadastrar, independentemente de ser rotariano ou não. Depois que criar 
uma conta, você receberá um e-mail com informações para completar o cadastro. Se não 
receber a mensagem na sua caixa de entrada, verifique a pasta de “lixo eletrônico”. 

 
 

Passe o cursor em cima de Entre em ação e clique em Pedido de subsídios. 
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Você terá que selecionar sua função no Rotary. 

 
 
Se você nunca solicitou um subsídio, o website poderá levá-lo à página abaixo. Clique em 
Gerencie subsídios para ser redirecionado à página dos subsídios do Rotary. 
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Esta é a página principal da plataforma de subsídios do Rotary. Para iniciar seu pedido, 
clique em Subsídios Globais. O aplicativo funcionará melhor se você usar um PC em vez 
de tablet ou outro aparelho móvel. 

 
 

Clique em Iniciar embaixo de Fase Preliminar 
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A Fase Preliminar fornece um resumo das informações que serão necessárias para o 
pedido. Clique em cada aba para ler as respectivas informações. Para acessar informações 
adicionais, clique em Leia mais. 
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No final da Fase Preliminar, você terá que digitar informações básicas sobre seu subsídio. 
Como você estará conectado ao sistema, o seu nome aparecerá como contato principal. 
Para começar o pedido, indique se você é parceiro local ou internacional, e se o projeto 
está sendo patrocinado por seu clube ou distrito. Depois, clique em Adicionar contato 
principal e um quadro aparecerá para ajudá-lo a localizar o seu parceiro (veja abaixo). A 
maneira mais fácil de encontrar um rotariano é indicando seu clube ou distrito e depois 
procurando entre os respectivos associados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depois que os nomes forem selecionados, você será levado à página onde completará o 
restante do pedido. 
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Responda às perguntas em cada aba do Pedido. Comece com Objetivos, selecionando o 
tipo de atividade planejada. As perguntas mudarão conforme o tipo de atividade 
selecionado.  
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Selecione a Área de enfoque relacionada ao projeto e indique as metas da atividade e 
como seu impacto será determinado. 
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Na página Participantes, digite as informações de todas as pessoas que participarão do 
subsídio. Cada subsídio deve ter uma comissão local e uma internacional formadas por três 
rotarianos cada. Forneça informações sobre outras pessoas ou organizações que 
colaborarão com a atividade, como rotarianos, organizações colaboradoras e membros da 
comunidade. 
 
Se você selecionou bolsa de estudos ou equipe de formação profissional como a sua 
atividade, inclua os nomes dos participantes. O sistema enviará um e-mail com instruções 
para se inscreverem on-line e completarem a sua parte do pedido. Os bolsistas e membros 
da equipe de formação profissional devem fazer o login com o mesmo endereço de e-mail 
que usaram no pedido de subsídio. 
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Comece o Orçamento indicando a moeda local e taxa de câmbio correspondente a US$1. 
Depois, liste os itens do seu orçamento em sua moeda. Os valores serão automaticamente 
convertidos para dólares americanos.   

 
  



Pedido On-line de Subsídio Global (maio de 2015) 11 

Digite as contribuições para o seu subsídio na página Fundos. Depois que fornecer todas 
as informações, a equiparação máxima do Fundo Mundial aparecerá automaticamente. A 
seguir, digite a quantia que está solicitando. Para o pedido ser enviado, o total dos fundos 
deve ser igual ao total orçado. Obs.: a partir de 1° de julho, os parceiros no projeto terão 
que adicionar 5% do valor de contribuição em dinheiro a Subsídio Global feita através da 
Fundação Rotária, para cobrir os custos  administrativos e de processamento. Estes 5% 
adicionais não são exigidos para contribuições enviadas diretamente à conta bancária do 
projeto.  
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Os presidentes das respectivas Comissões Distritais da Fundação Rotária (PCDFRs) 
deverão autorizar o pedido na página Autorizações PCDFRs. O uso de FDUC requer a 
autorização do presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária e do governador. 
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Uma mensagem em vermelho aparecerá na página Autorizações se alguma informação 
estiver faltando ou houver algum erro. 
 
Leia todo o pedido novamente antes de salvá-lo. Uma vez que concordar com os termos e 
condições e autorizar o pedido, uma notificação será enviada por e-mail a todos os outros 
rotarianos cujas autorizações são necessárias.   
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Se tiver alguma dúvida durante o processo, clique em Mensagens para se comunicar com 
um funcionário do Rotary. Você será notificado quando a sua pergunta for respondida no 
aplicativo. Todas as suas comunicações com os funcionários serão salvas e poderão ser 
visualizadas a qualquer momento. 

 
 


