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INSCRIÇÃO PARA BOLSA ROTARY PELA PAZ 
 

O que é a Bolsa Rotary pela Paz? 

Esta bolsa de estudos capacita promotores da paz por meio de treinamento acadêmico intensivo, aplicação prática do 

aprendizado e networking. Concluídos os estudos, os bolsistas estarão aptos a atuarem nas áreas de paz e resolução de 

conflitos em nível local e mundial.  

A bolsa é para quem quer seguir carreira em relações internacionais, paz e resolução de conflitos, que tenha experiência 

nestas áreas e compromisso com o humanitarismo. Há dois programas: mestrado ou aperfeiçoamento profissional. 

 

Diferenças entre os dois programas 

 Mestrado  Aperfeiçoamento profissional  

Propósito Formar os líderes de amanhã Fortalecer os líderes de hoje 

Duração dos estudos 15 a 24 meses (depende da universidade) 3 meses 

Número de Centros Rotary pela Paz 5 1 

Número de bolsas 

No máximo 50  

(Limite de 10 por Centro Rotary) 
No máximo 50 (até 25 por sessão: janeiro-abril ou junho-agosto) 

Experiência prática  Estágio de dois a três meses durante as férias  Duas a três semanas de estudo de campo integrado ao currículo 

ELEGIBILIDADE 

Mestrado 

• Mínimo de três anos de experiência em trabalho de período integral ou voluntariado, diploma de bacharelado  

• Proficiência em inglês; recomenda-se proficiência em um segundo idioma também 

• exige-se o resultado do exame TOEFL ou IELTS para quem não tem o inglês como língua materna; veja 

pág. 4 

• Compromisso com a paz e compreensão mundiais, demonstrado por realizações acadêmicas e profissionais, e 

atividades pessoais e humanitárias 

• Excelentes habilidades de liderança   

OBSERVAÇÃO: Não é possível frequentar um Centro Rotary no país de origem ou no país de residência permanente. A 

exceção a esta regra somente se aplica a residentes do Japão que tenham concluído curso no exterior e estejam 

interessados em frequentar o Centro na International Christian University.  

 

Aperfeiçoamento Profissional 

• Mínimo de cinco anos de experiência em trabalho relevante de período integral ou voluntariado, sólida 

formação acadêmica 

• Proficiência em inglês; recomenda-se proficiência em um segundo idioma também  

PORTUGUESE (PT) 
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• Compromisso com a paz e compreensão mundiais, demonstrado por realizações acadêmicas e profissionais, e 

atividades pessoais e humanitárias 

• Excelentes habilidades de liderança 

 

RESTRIÇÕES 

A Bolsa Rotary pela Paz não pode ser usada para curso de doutorado. As seguintes pessoas não são elegíveis ao programa 

de mestrado: 

• Rotarianos representativos 

• Funcionários de Rotary Club ou distrito, do Rotary International ou de outra entidade rotária; 

• Cônjuges, descendentes diretos (filhos ou netos consanguíneos ou por adoção legal), cônjuges de descendentes 

diretos ou ascendentes (pais ou   avós consanguíneos ou não) de qualquer pessoa viva das categorias acima) 

• Ex-rotarianos e seus parentes conforme descritos acima (durante 36 meses após sua saída do clube) 

Qualquer pessoa que tenha recebido bolsa de estudos financiada por Subsídio Global ou Bolsa Rotary pela Paz para 

obtenção de certificado de aperfeiçoamento profissional deve esperar pelo menos três anos após o término da bolsa para 

se candidatar à bolsa de mestrado em Centro Rotary pela Paz. 

Aqueles que completaram o programa de mestrado como Bolsista Rotary pela Paz devem esperar pelo menos cinco para se 

inscrever ao programa de aperfeiçoamento profissional. 

 

Preferência por Centro Rotary 

Antes de se inscrever, acesse http://www.rotary.org/pt/rotarycenters para pesquisar sobre currículo, programas e admissão 

a cada Centro. Os candidatos não serão considerados para ambos os programas, portanto, eles devem indicar se 

estão interessados no mestrado ou no aperfeiçoamento profissional. Para o programa de mestrado, os candidatos devem 

indicar sua ordem de preferência para os Centros Rotary, tendo em mente as seguintes exigências:  

• Os candidatos precisam ser fluentes em inglês. Embora não seja obrigatória, a fluência em outro idioma, além do 

inglês, é altamente recomendada. Observação: a exceção a esta regra é para quem for designado à International 

Christian University, onde o aluno pode assistir às aulas em inglês e frequentar aulas de japonês conforme 

necessário. O curso da Chulalongkorn University é conduzido inteiramente em inglês. 

• Não é possível frequentar um Centro Rotary no país de origem ou no país de residência permanente. A exceção a 

esta regra somente se aplica a residentes da Tailândia interessados em frequentar o Centro na Chulalongkorn 

University e residentes do Japão que tenham concluído curso no exterior e estejam interessados em frequentar o 

Centro na International Christian University.  

• O candidato não pode se matricular em uma universidade antes de ser notificado de que foi selecionado para a 

bolsa, sob pena de perdê-la.   

• Assim que o candidato tomar conhecimento de que foi escolhido para a bolsa, deverá solicitar admissão à 

universidade que abriga o Centro Rotary que lhe foi designado. Caso não seja admitido, ele terá que renunciar à 

bolsa.   

• Ser selecionado pelo Rotary não garante ao candidato admissão ao programa da universidade 

desejada.  

• O fato de ser aceito pela universidade antes do anúncio oficial dos finalistas não garante que o candidato 

receberá a bolsa. Os bolsistas inscritos no Centro Rotary da Chulalongkorn University estão isentos destes 

requisitos. 
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• Os bolsistas deverão iniciar seus estudos conforme especificado pelo Centro Rotary a que forem 

designados.  

Mestrado: julho, agosto ou setembro de 2018 (hemisfério norte); fevereiro ou março de 2019 (hemisfério sul) 

Certificado de aperfeiçoamento profissional: janeiro ou junho de 2018 

Programa de mestrado 

• Duke University e University of North Carolina at Chapel Hill, Carolina do Norte, EUA (programa de 21 meses) 

• International Christian Univeristy, Tóquio, Japão (programa de 22 meses mais 2 meses de curso intensivo de 

idioma) 

• University of Bradford, West Yorkshire, Inglaterra (programa de 15 meses) 

• University of Queensland, Brisbane, Austrália (programa de 16 meses) 

• Uppsala University, Uppsala, Suécia (programa de 24 meses) 

Nem todos os programas de mestrado de Centros Rotary das universidades parceiras são elegíveis à bolsa. Entre em 

contato com o Centro diretamente se tiver dúvidas sobre a elegibilidade de um programa específico.  

Programa para certificado de aperfeiçoamento profissional 

• Chulalongkorn University, Bangcoc, Tailândia (programa de 3 meses) 

 

Requisitos para Inscrição  

IDIOMA 

O Formulário de Inscrição e materiais complementares devem ser enviados em inglês para entrarem no processo mundial 

de seleção, mesmo que o distrito rotário também requeira o preenchimento no idioma local.  

Cabe ao candidato pesquisar nos sites das universidades os requisitos específicos e as informações atualizadas sobre seus 

currículos.  

CURRICULUM VITAE 

Todos os candidatos devem entregar um currículo atualizado, juntamente com o formulário de inscrição. O documento 

precisa conter os meses e os anos trabalhados em cada emprego, estágio ou experiência de voluntariado. 

RECOMENDAÇÕES 

Cada candidato precisa fornecer duas recomendações preenchidas por pessoas que conheçam seu trabalho, estudos, 

atividades voluntárias e realizações. Tais pessoas devem ser informadas sobre a natureza e o propósito das Bolsas Rotary 

pela Paz, e acessar a respectiva seção na plataforma de inscrição para preencher as recomendações.  

HISTÓRICO ESCOLAR (APENAS PARA O PROGRAMA DE MESTRADO) 

Todos os candidatos ao programa de mestrado devem apresentar históricos escolares de todas as instituições de ensino 

que tenham frequentado, com os títulos dos cursos e as notas obtidas. Os candidatos não devem incluir cópias de 

certificados ou diplomas. Todo histórico escolar emitido em outro idioma deve ser traduzido para o inglês 

por um tradutor juramentado.  

RESULTADOS DE TESTES: TOEFL / IELTS / GRE (APENAS PARA O PROGRAMA DE MESTRADO) 

TOEFL/IELTS 

Os candidatos ao programa de mestrado que não são nativos na língua inglesa precisam fornecer os resultados do teste 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ou do IELTS (International English Language Testing System). Os 
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resultados são válidos por dois anos a partir da data do exame e serão aceitos somente durante este período.   

Candidatos que completaram curso superior em universidade cujos cursos são dados exclusivamente em inglês e que se 

encontra em país cuja principal língua falada seja o inglês não precisam fazer o teste TOEFL ou IELTS.   

Se você se inscreveu para um exame, mas não o tiver feito até 31 de maio, escaneie o comprovante de inscrição e envie-o 

juntamente com este formulário. O resultado do teste deve ser submetido eletronicamente até 1° de setembro, 

caso contrário o candidato será desqualificado não será considerado para a bolsa.   

GRE (somente para candidatos à Duke-UNC) 

Todos os candidatos que indicaram preferência pela University of North Carolina  (UNC) precisam enviar o resultado do 

teste GRE (Graduate Record Examination); aqueles interessados somente no programa da Duke não precisam 

apresentar tal resultado. O candidato à UNC deve se informar sobre a média de nota exigida pelos diversos departamentos 

da universidade.  

 

 

Centro Rotary 
 pela Paz 

Idioma de 
instrução 

Idioma 
exigido 

Recomendações 
Diploma 
exigido 

GRE IELTS TOEFL 

Chulalongkorn University Inglês Inglês 
2 (de 

empregadores) 

Bacharelado 
ou 

experiência 
professional 
equivalente 

Não Não Não 

Duke-UNC (Joint Rotary Peace Center)   
  

  

Duke University Inglês Inglês 
2 (uma de 

empregador e outra 
da faculdade) 

Bacharelado Não 7 
Internet: 90 
Papel: 577 

University of North 
Carolina at Chapel Hill 

Inglês Inglês 

2 (uma de 
empregador e outra 

da faculdade) 
Bacharelado 

Sim 
 

7 
Internet: 90 
Papel: 550 

International Christian 
University 

Inglês e 
japonês 

Inglês 

2 (uma de 
empregador e outra 

da faculdade) 
Bacharelado Não 6,5 

Internet: 79 
Papel: 550 

University of Bradford Inglês Inglês 

2 (uma de 
empregador e outra 

da faculdade) 
Bacharelado Não 6 

Internet: 80 
Papel: não 
mais aceito 

University of Queensland Inglês Inglês 

2 (uma de 
empregador e outra 

da faculdade) 
Bacharelado Não 6,5 

Internet: 90 
Papel: 570 

Uppsala University  Inglês Inglês 

2 (uma de 
empregador e outra 

da faculdade) 
Bacharelado Não 6,5 

Internet: 90 
Papel: 575 

 

 

Se tiver alguma pergunta sobre os testes TOEFL, IELTS ou GRE, entre em contato diretamente com o 

departamento de admissão da universidade em questão. 

 

 

 

Redação  
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MESTRADO 

• Redija uma declaração que inclua eventos significantes em sua vida que despertaram seu desejo de trabalhar no 

campo da paz e resolução de conflitos. 

• Descreva uma experiência em que tenha tido papel de liderança, seja no campo acadêmico, serviço comunitário ou 

professional.  Que desafios você enfrentou? O que aprendeu? 

• Explique detalhadamente sua primeira e segunda preferência por Centro Rotary. Descreva a área em que pretende 

concentrar seus estudos, incluindo algum curso específico que fará nestas instituições de ensino. De que maneira 

seu treinamento acadêmico o preparará para esta bolsa?  Explique se não tiver a base acadêmica necessária. 

• Explique como o programa de mestrado em um dos Centros Rotary pela Paz se relaciona aos seus objetivos 

profissionais de apoiar a paz e divulgar a Missão da Fundação Rotária. 

 

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

• Redija uma declaração que inclua eventos significantes em sua vida que despertaram seu desejo de trabalhar no 

campo da paz e resolução de conflitos. 

• Descreva uma experiência em que tenha tido papel de liderança, seja no campo acadêmico, serviço comunitário ou 

professional.  Que desafios você enfrentou? O que aprendeu? 

• Descreva detalhadamente como o certificado de aperfeiçoamento profissional o beneficiará e contribuirá para os 

seus objetivos profissionais.  O que você espera aprender que poderá aplicar em seu trabalho? 

 

Candidate-se por meio de um distrito rotário 

O candidato deve enviar o formulário preenchido e toda a documentação complementar a um de nossos 

distritos.  

Os Rotary Clubs podem ajudar os candidatos a se conectarem com um de nossos distritos. É importante que o candidato 

trabalhe com o Rotary Club da área onde reside, trabalha ou estuda em período integral para ajudá-lo com o processo de 

inscrição. O formulário deve ser enviado ao distrito até 31 de maio, e incentivamos que o candidato entre em 

contato com o clube e/ou distrito assim que der início ao processo.  

Use o Localizador de Clubes para encontrar o clube mais próximo.  

Se tiver dificuldades em localizar um Rotary Club ou distrito, envie um e-mail a rotarypeacecenters@rotary.org no 

máximo até 30 de abril. 

O candidato precisa ser endossado por um distrito rotário para poder se inscrever e ser considerado à bolsa. Ele também 

deve estar preparado para ser entrevistado pelo clube ou distrito. Os distritos podem enviar à Fundação Rotária quantas 

inscrições desejarem para o processo de seleção final, com base em mérito. 

 

 

 

 

 

 

Como enviar uma inscrição à Bolsa Rotary pela Paz 

https://www.rotary.org/myrotary/pt/search/club-finder
mailto:rotarypeacecenters@rotary.org
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PRAZOS 

• Se tiver dificuldade em contatar um Rotary Club ou distrito local, envie um e-mail para 

rotarypeacecenters@rotary.org no máximo até 30 de abril. 

• Os candidatos devem entregar os formulários preenchidos aos seus distritos rotários até 31 de maio, para que os 

distritos possam fazer as entrevistas e endosso durante o mês de junho. 

• Os formulários de inscrição para Bolsas Rotary pela Paz de 2018 endossados pelos distritos devem ser entregues à 

Fundação Rotária até 1° de julho. 

• Os resultados dos testes TOEFL, IELTS e/ou GRE devem ser entregues até 1º de setembro. 

ENVIO DA INSCRIÇÃO 

Para se inscrever a Bolsa Rotary pela paz de 2018, acesse a página de inscrições.  

LISTA DE VERIFICAÇÃO 

Certifique-se de que a inscrição esteja completa antes de enviá-la à Fundação Rotária. 

 Formulário de inscrição      

 Duas recomendações 

•   Mestrado:  uma de faculdade e uma de empregador  

•   Aperfeiçoamento profissional:  duas de empregador 

 Currículo Vitae 

 Históricos escolares somente para programa de mestrado  

 Resultado do teste TOEFL ou IELTS, obrigatório para todos os candidatos ao programa de mestrado cujo inglês 

não seja a língua materna 

 Resultado do teste GRE, obrigatório somente para o Centro Rotary em Duke-UNC  

 Recomendação de Rotary Club, opcional     

 Endosso do distrito  

 Declaração do candidato, assinado e datado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Rotary Foundation of Rotary International  
One Rotary Center 

1560 Sherman Avenue  
Evanston, IL 60201-3698 EUA 

Fax: +1-847-556-2177 
E-mail: rotarypeacecenters@rotary.org 

mailto:rotarypeacecenters@rotary.org
https://www.rotary.org/pt/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowship-application
mailto:rotarycenters@rotary.org

