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BOLSA DE ESTUDOS PARA PROFISSIONAIS DA  

ÁREA HÍDRICA E DE SANEAMENTO 
Kit de inscrição para 2017-19 

Este kit contém: 

• Panorama da bolsa de estudos para profissionais da área hídrica e de 
saneamento 

• Inscrição do Candidato à Bolsa 

• Pedido de Rotary Club/Distrito 

Para submeter o pedido, o Rotary Club ou distrito patrocinador deve preencher e enviar este kit on-line.  

PANORAMA 
A parceria estratégica entre a Fundação Rotária e o Instituto Unesco-IHE visa enfrentar a crise de recursos 
hídricos e saneamento, aumentando o número de profissionais treinados para criar, planejar e implementar 
soluções em países em desenvolvimento e emergentes. Por meio desta parceria, um número limitado de bolsas 
de estudos é outorgado anualmente para programas de mestrado no campus da UNESCO-IHE localizado em 
Delft, Holanda. O objetivo dessas bolsas é promover relacionamentos produtivos entre rotarianos e 
profissionais qualificados da área de recursos hídricos e saneamento. 

Os rotarianos entrevistam e selecionam candidatos locais que já tenham sido admitidos a um dos 
programas de mestrado de 18 meses do Instituto Unesco-IHE. Os rotarianos patrocinadores mantêm 
contato com o estudante durante seus estudos e, após a conclusão do programa, o bolsista e os rotarianos 
trabalham juntos em uma atividade local relacionada a recursos hídricos e saneamento. Os rotarianos 
holandeses envolvem os bolsistas em eventos rotários e culturais durante o programa acadêmico.  

Rotary 

O Rotary é uma rede global de voluntários que se dedicam a grandes desafios da humanidade. Seja ajudando 
famílias menos privilegiadas ou lutando para erradicar a pólio no mundo, seus associados causam mudanças 
positivas local e internacionalmente. Saiba mais em www.rotary.org/pt. 

UNESCO-IHE 

Instituto UNESCO-IHE é a maior instituição internacional de pós-graduação do mundo na área hídrica, e a 
única autorizada pela ONU a conferir título de mestrado aos seus formandos e a promover programas de 
doutorado na área. 

Bolsistas 

Os candidatos que recebem esta bolsa contam com o apoio dos rotarianos patrocinadores em seu país de 
origem e têm a oportunidade de interagir com membros da família rotária na Holanda. Uma vez terminado o 
programa, os ex-bolsistas passam a integrar a rede global de alumni da nossa organização. O envolvimento 
com um Rotary Club local e uma Associação de Alumni faz com que eles se mantenham conectados ao Rotary. 

Considerações Importantes 

Clubes e distritos qualificados e localizados próximos ao trabalho ou residência do candidato são incentivados a 
solicitar a bolsa de estudos. 

https://www.rotary.org/myrotary/pt/secure/13166
https://www.rotary.org/myrotary/pt/secure/13166
http://www.rotary.org/pt
http://www.unesco-ihe.org/
https://www.rotary.org/pt/take-action/apply-grants/qualification
https://www.rotary.org/pt/take-action/apply-grants/qualification
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Normalmente, os estudantes admitidos ao UNESCO-IHE entram em contato com Rotary Clubs em suas 
comunidades. Porém, rotarianos que conhecerem profissionais da área de recursos hídricos e saneamento 
interessados em expandir seus conhecimentos técnicos devem incentivá-los a se inscreverem primeiro ao 
UNESCO-IHE. Depois de admitidos, eles poderão se candidatar a esta bolsa de estudos. 

Os três programas de mestrado são oferecidos no campus de Delft para especialização em recursos hídricos e 
saneamento urbanos, gestão de recursos hídricos e engenharia e ciências hídricas (a bolsa não cobre programas 
conjuntos). Os alunos devem voltar ao seu país após a conclusão do programa. 

Os bolsistas são selecionados com base em mérito e em sua capacidade de causar impacto significativo durante 
suas carreiras em questões relacionadas a água e saneamento. O candidato ideal deve apresentar bom 
desempenho acadêmico, ter experiência profissional relevante e demonstrar liderança na comunidade.  

Requisitos Mínimos para Participação 

O Rotary busca candidatos que queiram usar seus conhecimentos profissionais para melhorar as condições de 
vida em sua região e em outros países. Aqueles que receberem a bolsa deverão manter um bom desempenho 
acadêmico e participar das seguintes atividades: 

• enviar mensalmente um relatório aos rotarianos patrocinadores relatando sua experiência educacional e 
cultural; 

• fazer pelo menos uma apresentação em evento de Rotary Club ou distrito na Holanda; 

• fazer pelo menos uma apresentação em Conferência Distrital em seu país de origem; 

• trabalhar, após o regresso, com os rotarianos patrocinadores em uma atividade da área de recursos hídricos 
e saneamento que cause impacto positivo em sua comunidade. 

Obs.: rotarianos, cônjuges, descendentes diretos de rotarianos ou funcionários de clube/distrito/entidade 
rotária não são elegíveis. 

Processo de Inscrição 

1. Após ser aceito em um dos programas elegíveis do UNESCO-IHE, o estudante busca o patrocínio do Rotary 
Club ou distrito local, entregando a um destes a inscrição à bolsa. 

2. O patrocinador em potencial analisa a inscrição e os Termos e Condições da bolsa de estudos. 

3. Os rotarianos entrevistam o candidato à bolsa e, se decidirem patrociná-lo, preenchem o Pedido de Rotary 
Club/Distrito e o enviam por meio do Grant Center até 15 de junho do ano em que os estudos do candidato 
devem começar. Obs.: somente pedidos enviados por meio do Grant Center serão considerados. 

4. A Fundação Rotária analisa o pedido. 

5. A Fundação outorga bolsas de estudos a um número limitado de candidatos que demonstrem o maior 
potencial para contribuir à solução de problemas globais relacionados a recursos hídricos e saneamento 
durante suas carreiras. 

 

Requisitos Adicionais 

1. O patrocinador envia um relatório intermediário após o primeiro ano de estudos do bolsista e um relatório 
final quando este completar o programa acadêmico. 

Para mais informações, escreva para: grants@rotary.org 

 

  

http://www.unesco-ihe.org/urban-water-and-sanitation
http://www.unesco-ihe.org/urban-water-and-sanitation
http://www.unesco-ihe.org/urban-water-and-sanitation
http://www.unesco-ihe.org/urban-water-and-sanitation
http://www.unesco-ihe.org/water-management
http://www.unesco-ihe.org/water-management
http://www.unesco-ihe.org/water-science-engineering
http://www.unesco-ihe.org/water-science-engineering
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/742
https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/13166
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INSCRIÇÃO DO CANDIDATO À BOLSA 

 
Instruções 

1. Obtenha admissão a somente um dos seguintes programas de mestrado oferecidos pelo Unesco-IHE em 
Delft (programas conjuntos não são elegíveis): recursos hídricos e saneamento urbanos, gestão de recursos 
hídricos, e engenharia e ciências hídricas. Entre em contato diretamente com o Unesco-UHE em caso de 
dúvidas. 

2. Leia os Termos e Condições. 

3. Use o Localizador de clubes para encontrar o Rotary Club ou distrito mais próximo à sua residência ou 
trabalho. 

4. Selecione o Rotary Club ou distrito ao qual enviará a sua inscrição. Obs.: a inscrição deve ser enviada a um 
cube ou distrito; inscrições enviadas diretamente à Fundação Rotária não serão consideradas. 

5. Contate os rotarianos e peça para comparecer a uma reunião do clube. Alguns rotarianos podem não estar 
familiarizados com esta bolsa de estudos. Se este for o caso, informe-os sobre esta parceria estratégica entre 
o Rotary e o Unesco-IHE para incentivá-los a patrociná-lo. Mencione os seguintes pontos-chave: 

a. O Unesco-IHE é a maior instituição de ensino sobre água no mundo e a única autorizada pela ONU a 
conferir título de mestre a seus formandos.  

b. Ao se tornar um profissional especializado na área de recursos hídricos e saneamento, você será um 
ótimo recurso para o clube ou distrito em projetos humanitários relacionados ao assunto. 

c. A bolsa é totalmente financiada pela Fundação Rotária e pelo Unesco-IHE. O Rotary Club poderá 
dedicar tempo e recursos para apoiar a atividade na área de recursos hídricos e saneamento que vocês 
implementarão juntos em sua comunidade. 

6. Preencha o formulário de inscrição abaixo em inglês e envie-o ao Rotary Club ou distrito local, acompanhado 
dos seguintes itens: 

a. curriculum vitae atualizado; 

b. cópia da carta de admissão emitida pelo UNESCO-IHE. 

7. Se os rotarianos decidirem patrocinar a sua bolsa, peça para preencherem o Pedido de Rotary Club/Distrito 
constante deste documento e o enviarem por meio do Grant Center . Obs.: o prazo para a Fundação Rotária 
receber pedidos de rotarianos patrocinadores é 15 de junho do ano em que os estudos forem começar. 

Importante: preencha este formulário eletronicamente. Inscrições preenchidas à mão não serão aceitas. 

 

DADOS PESSOAIS 

Sobrenome: Click here to enter text. Nome: Click here to enter text. 

Sexo: ☐ Masculino  ☐ Feminino 

Endereço: Click here to enter text. 

E-mail: Click here to enter text. 

Telefone: Click here to enter text. 

Nacionalidade: Click here to enter text. 

 

CONTATO DE EMERGÊNCIA 

Sobrenome: Click here to enter text. Nome: Click here to enter text. 

Parentesco: Click here to enter text. 

Endereço: Click here to enter text. 

E-mail: Click here to enter text. 

Telefone: Click here to enter text. 

 

PROGRAMA 

Nome da instituição: Instituto Unesco-IHE para Educação em Água 

Mestrado em: 

http://www.unesco-ihe.org/urban-water-and-sanitation
http://www.unesco-ihe.org/urban-water-and-sanitation
http://www.unesco-ihe.org/water-management
http://www.unesco-ihe.org/water-management
http://www.unesco-ihe.org/water-science-engineering
https://www.rotary.org/ptn/document/742
https://www.rotary.org/pt/search/club-finder
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☐ Recursos hídricos e saneamento urbanos 

☐ Gestão de recursos hídricos 

☐ Engenharia e ciências hídricas 

Data de início do programa: Click here to enter text. Data de graduação: Click here to enter text. 

 

   

PERGUNTAS 

Responda todas as perguntas usando de 100 a 300 palavras para cada resposta. 

1. O lema do Rotary é Dar de Si Antes de Pensar em Si. Com isso em mente, de que maneiras você tem servido 
sua comunidade? Explique sua atuação em papéis de liderança. 

Click or tap here to enter text. 
 

 
2. Você planeja servir sua comunidade futuramente em algum papel de liderança? 

Click or tap here to enter text. 
 

 
3. Quais as necessidades mais urgentes de sua comunidade em relação a água e saneamento?  

Click or tap here to enter text. 
 

 
4. De que maneira o programa do Instituto Unesco-IHE e sua carreira ajudarão a sanar estes problemas? 

Click or tap here to enter text. 
 

 
5. Depois de completar o programa no UNESCO-IHE, como você pretende trabalhar com os rotarianos locais 

para solucionar problemas relacionados a água e saneamento em sua comunidade? Inclua detalhes sobre o 
projeto que implementará com seu patrocinador depois de terminar o programa.  

Click or tap here to enter text. 
 

 
6. Como um profissional de recursos hídricos e saneamento, como sua carreira contribuirá à missão e os 

valores do Rotary? 

Click or tap here to enter text. 
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ACORDO 

Se for oferecida a mim, aceito a bolsa de estudos outorgada pela Fundação Rotária (Fundação) para estudar 
durante o período acadêmico predeterminado pelo Unesco-IHE. Estou ciente de que a Fundação poderá 
concordar em me oferecer uma bolsa de estudos conforme descrito no documento “Termos e Condições”. Ao 
aceitar esta bolsa de estudos, certifico que: 

1. Li e concordo com os Termos e Condições e seguirei todas as respectivas normas. 

2. Não sou: (1) rotariano; (2) funcionário de clube, distrito ou outra entidade rotária, nem do Rotary 
International; (3) cônjuge, descendente direto (filho ou neto legítimo, natural, devido a casamento, 
legalmente adotado ou não), cônjuge de descendente direto ou ascendente (pai/mãe ou avô/avó paterno/a 
ou materno/a) de pessoa que se enquadre em qualquer das categorias (1) e (2). 

3. Minha bolsa é fornecida para matrícula direta no Unesco-IHE e a verba outorgada se destina a cobrir 
despesas exclusivamente durante o período da bolsa de estudos, conforme aprovado pela Fundação. A 
verba da minha bolsa não será usada para cobrir despesa de nenhuma outra pessoa, de forma direta ou 
indireta. 

4. Participarei e concluirei as atividades exigidas conforme descrito neste formulário e nos Termos e 
Condições da bolsa. 

5. Não poderei adiar ou atrasar os meus estudos uma vez que o período da bolsa de estudos começar. 

6. Esta bolsa deve ser usada em semestres consecutivos durante o período aprovado pelo Unesco-IHE. 

7. Esta bolsa é somente para os seguintes programas de mestrado no Unesco-IHE em Delft: recursos hídricos 
e saneamento urbanos, gestão de recursos hídricos ou engenharia e ciências hídricas. 

8. Manterei meu clube patrocinador e a Fundação informados quanto a meu endereço, telefone e e-mail 
antes, durante e depois do período de estudos. 

9. Entregarei ao Unesco-IHE um relatório intermediário dentro de 12 meses do começo do meu programa 
acadêmico e trabalharei com os rotarianos patrocinadores para enviar um relatório final dentro de 24 
meses do início do programa. 

10. Usarei bom senso ao expressar minhas opiniões a respeito de questões polêmicas, políticas, raciais ou 
religiosas, e respeitarei as leis vigentes na Holanda. 

11. Satisfaço todos os requisitos médicos referentes a viagens internacionais e cumprirei todas as atividades 
relacionadas à bolsa. 

12. Entendo que: 

a. Sou o único responsável por meus atos e bens enquanto estiver participando desta bolsa de estudos e 
viajando em sua decorrência. 

b. Durante minha participação nesta bolsa de estudos, poderei me envolver em atividades que me 
exponham a doenças, ferimentos, enfermidades, infraestrutura pública inadequada e insegura, 
transportes arriscados, atividades físicas extenuantes, condições climáticas rigorosas, conflitos políticos 
e culturais, problemas resultantes do não cumprimento de leis locais, danos físicos, crimes e fraudes. 
Compreendo e assumo todos os riscos envolvidos. 

c. Se, devido a enfermidade ou ferimento sério, eu ficar incapacitado de cumprir os termos deste acordo e 
tiver que deixar os estudos proporcionados pela bolsa, o Rotary International e a Fundação Rotária 
estarão isentos de cobrir qualquer custo adicional, incluindo assistência ou tratamento médico de 
qualquer tipo, nem agora nem no futuro. 

d. Sou plenamente responsável por quaisquer gastos e danos causados por doenças, ferimentos ou outras 
perdas (incluindo trauma emocional e perdas de deveres conjugais) decorrentes da minha participação 
em atividades relacionadas à esta bolsa de estudos, viagem de/para o local da bolsa ou outras 
circunstâncias relacionadas ao programa. 

13. Não me envolverei em atividades que possam desnecessariamente colocar em risco minha saúde, 
segurança e bem-estar, ou a saúde, segurança e bem-estar de outras pessoas, como paraquedismo, bungee 
jumping, esportes radicais, operação de maquinário pesado, etc.  

14. Isento o Rotary International e a Fundação Rotária, incluindo seus diretores, curadores, administradores, 
comissões, funcionários, agentes, fundações afiliadas e representantes  

https://www.rotary.org/pt/document/742
http://www.unesco-ihe.org/urban-water-and-sanitation
http://www.unesco-ihe.org/urban-water-and-sanitation
http://www.unesco-ihe.org/urban-water-and-sanitation
http://www.unesco-ihe.org/water-management
http://www.unesco-ihe.org/water-management
http://www.unesco-ihe.org/water-science-engineering
http://www.unesco-ihe.org/water-science-engineering
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(coletivamente chamados de “RI/ Fundação”) de qualquer encargo, responsabilidade e obrigação, seja 
financeira ou de outra natureza, além da outorga desta bolsa de estudos, e sou responsável por todos os 
gastos não cobertos por ela. Concordo em defender, indenizar e isentar o RI/Fundação de todas as queixas 
(incluindo, sem restrições, queixas de lesão física ou dano patrimonial), litígios, ações judiciais, danos, 
perdas, obrigações, multas, encargos (incluindo honorários e outras despesas legais), outorgas de prêmios 
e sentenças reivindicadas contra ou retomadas do RI/Fundação, resultantes de qualquer ato, conduta, 
omissão, negligência, mau comportamento, ato ilícito ou violação de qualquer um dos termos e condições 
que se aplicam a este programa. As hipóteses mencionadas acima incluem, sem qualquer limitação, danos 
físicos ou materiais causados ao RI/Fundação ou a terceiros, que estejam sujeitos ou não a qualquer apólice 
de seguro. 

15. Todas as questões logísticas referentes a transporte, estudo de idiomas, seguro, alojamento, passaporte, 
vistos, vacinas e disponibilidade de fundos são de minha responsabilidade e não de qualquer rotariano, 
Rotary Club, distrito, Rotary International ou Fundação Rotária. Entendo que o RI/Fundação podem não 
fornecer qualquer tipo de seguro a seus bolsistas.  

16. Qualquer ato pessoal que resulte nas seguintes situações constituirá razão suficiente para revogação da 
minha bolsa de estudos: (a) mudança de endereço, telefone e e-mail não comunicada ao clube/ distrito 
patrocinador; (b) desempenho acadêmico abaixo dos padrões estabelecidos pela instituição de ensino 
durante qualquer período da bolsa; (c) evidência de má conduta; (d) inadimplência com a entrega dos 
relatórios nos prazos estabelecidos; (e) mudança de área de estudo ou alteração no programa; (f) saída da 
instituição de ensino ou desistência do curso acadêmico ou programa de treinamento antes do final da 
duração da bolsa; (g) não participação nas atividades exigidas conforme constam desta inscrição e dos 
Termos e Condições da bolsa; (h) não cumprimento dos Termos e Condições deste acordo ou qualquer 
outra norma da Fundação; e (i) qualquer eventualidade que impeça o cumprimento de todas as obrigações 
referentes a esta bolsa.  

17. Caso eu rescinda minha bolsa de estudos ou ela for revogada pela Fundação, perderei todo e qualquer 
direito a financiamento adicional da Fundação. Além disso, serei responsável por providenciar meu 
transporte de volta a meu país de residência e devolverei todas as verbas recebidas, incluindo juros 
captados. 

18. A Fundação está autorizada a compartilhar meu nome e dados de contato com outros bolsistas e distritos 
rotários. A menos que indicado de outra forma por escrito, ao enviar fotos junto com meus relatórios, 
outorgo ao RI e à Fundação o direito global de publicar e utilizar tais imagens, inclusive em publicações do 
RI e Fundação, anúncios, websites, mídias sociais, etc., de licenciá-las a terceiros, como diferentes canais 
de mídia e parceiros do Rotary, e por meio do banco de imagens on-line do Rotary, para a promoção do 
Rotary International. Certifico e confirmo que todas as pessoas que aparecem nas imagens enviadas me 
autorizaram por escrito e de forma irrestrita a usar suas fotos e a licenciar o uso de tais imagens a terceiros.  

Todas as questões relacionadas a este Acordo serão regidas pelas leis do Estado de Illinois, EUA, incluindo, sem 
restrições, sua interpretação, elaboração, execução e vigência. Qualquer ação judicial relativa a este Acordo 
deve ser tomada na Comarca de Cook County, Estado de Illinois, EUA, ou na Comarca Federal do Distrito da 
Parte Norte do Estado de Illinois. Estou de acordo com a jurisdição exclusiva destes foros e seus respectivos 
tribunais superiores para tratar de quaisquer ações ligadas a este Acordo. Nada neste documento proíbe a parte 
que obtiver um julgamento em um dos tribunais designados de executar o julgamento em qualquer outro foro. 
Independentemente do aqui exposto, a Fundação poderá abrir um processo contra mim em qualquer foro que 
tenha jurisdição sobre a minha pessoa. 

Nome (em letra de forma): Click here to enter text. 

Assinatura (obrigatório):  

Data: Click here to enter text. 
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PEDIDO DE ROTARY CLUB/DISTRITO 
 

Instruções 

1. Leia os Termos e Condições desta bolsa de estudos. 

2. Leia as respostas do candidato acima. 

3. Preencha o formulário abaixo. 

4. Envie os seguintes documentos pelo Grant Center . Revise todas as informações antes do envio. (Obs.: 
somente pedidos recebidos por meio do Grant Center serão considerados): 

a. kit de Inscrição preenchido, o qual inclui a Inscrição do Candidato à Bolsa e o Pedido de Rotary 
Club/Distrito; 

b. carta de admissão do candidato incondicional emitida pelo UNESCO-IHE (Obs.: a ÚNICA exceção 
é admissão condicional baseada em ajuda financeira. Admissão condicional baseada em pontuação 
no teste de idioma não é aceitável); 

c. curriculum vitae atualizado do candidato. 

5. O pedido deve ser recebido até 15 de junho do ano em que o candidato à bolsa for começar seus estudos.  

Importante: preencha este formulário eletronicamente. Inscrições preenchidas à mão não serão aceitas. 

PATROCINADOR 

O principal patrocinador desta bolsa de estudos é um (assinale a opção desejada):    ☐ Clube    ☐ Distrito 

Nome do clube (caso aplicável): Click here to enter text. Número do clube (se souber): Click here to enter text. 

Distrito: Click here to enter text. País: Click here to enter text. 

 

CONTATO PRINCIPAL 

Nome: Click here to enter text. Nº de associado: Click here to enter text. 

E-mail: Click here to enter text. 

 

 

CANDIDATO 

Sobrenome: Click here to enter text. Nome: Click here to enter text. 

O candidato mora na sua comunidade?    ☐ SIM ☐ NÃO 

O Rotary Club/Distrito entrevistou o candidato em pessoa? ☐ SIM ☐ NÃO 

Em caso negativo, explique o motivo e indique se o candidato foi entrevistado por telefone ou outro meio. 

Click or tap here to enter text. 

 

PERGUNTAS 

Responda todas as perguntas usando de 100 a 300 palavras para cada resposta. 
1. Descreva seu processo de seleção. Por que este candidato foi selecionado?  

Click or tap here to enter text. 
 

 
2. Descreva o interesse do seu clube ou distrito por problemas relacionados a recursos hídricos e saneamento na 

comunidade. 

Click or tap here to enter text. 
 

 
3. Que tipo de projetos já foram implementados? Algum deles recebeu subsídio da Fundação Rotária? Se este for o seu 

primeiro projeto nesta área, o que o motivou a fazer esta escolha? 

https://www.rotary.org/pt/document/742
https://www.rotary.org/pt/document/742
https://www.rotary.org/myrotary/pt/secure/13166
https://www.rotary.org/myrotary/pt/secure/13166
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Click or tap here to enter text. 
 

 
 

4. Descreva os planos que você e o candidato fizeram para colaborar em um projeto assim que o mesmo retorne do 
Unesco-IHE. Como você utilizará os conhecimentos adquiridos pelo candidato em projetos rotários locais 
relacionados à água e saneamento? 

Click or tap here to enter text. 
 

 
5. Descreva como planeja manter contato e trabalhar com o candidato. Quem será responsável pela comunicação com 

o candidato? Com que frequência você entrará em contato com ele(a)? 

Click or tap here to enter text. 
 

 
 


