
Projeto Jovem Destaque
Distrito 4670



O que é o projeto Jovem Destaque?

• É uma bolsa de estudos que proporciona a participação de um jovem proveniente de família de
baixa renda, como bolsista do programa de intercâmbio de Rotary, por um período de até 11
meses, com todas as despesas assumidas pelo Distrito 4670 e/ou Rotary Clube patrocinador.

• O objetivo é fomentar a compreensão mundial através de:

1. Experiencias interculturais;

2. Crescimento pessoal;

3. Aumento da autoestima;

4. Ampliação de horizontes;

5. Trocas de informações sobre história, cultura e sociedade entre dois países.



Como surgiu?
• O projeto Jovem Destaque surgiu no ano rotário

2006/2007 no distrito 4730 de Rotary Internacional a
partir de um sonho que tornou-se realidade.

• Na 61ª Conferência Distrital: Pessoas que Inspiram, na
gestão do governador Ilo Coutinho, tomamos
conhecimento do projeto.

• No ano rotário 2019/2020, na gestão do governador
Osvaldo Petersen Filho, o projeto foi implementado no
distrito 4670.

• Em razão da Pandemia, enviamos um jovem ao exterior
somente em 2022, custeado pelo distrito. No entanto, os
clubes de Rotary de Cachoeirinha e Canela Inspiração,
também estão custeando seus Jovens Destaques.



Critérios de seleção:
• Jovens entre 15 a 17 anos com conhecimento mínimo de inglês;

• Ter perfil comportamental exemplar;

• Apoio dos pais ou responsáveis;

• Ter condições de morar um ano no exterior;

• Ter condições de compreender e respeitar regras estabelecidas pelo programa;

• Bom desempenho escolar;

• Boas relações em casa, escola, comunidade;

• Iniciativa e boa desenvoltura oral.



Critérios de seleção:

• Ter flexibilização e facilidade em adaptar-se a realidades/culturas diferentes;

• Forte engajamento em atividades de responsabilidade social/ou de voluntariado;

• Perfil de líder, orientador, conselheiro, mentor;

• Estar matriculado em escola pública ou particular (desde que com bolsa integral), podendo ser
filho de rotariano ou fazer parte do Interact;

• Ter renda familiar igual ou inferior a 2 salários mínimos mensais por adulto da família.



Processo seletivo:

• O seleção dos candidatos se dá em três etapas:

1. Comprovação do atendimento dos critérios junto aos clubes.

2. Seleção dos candidatos pelo Comitê de Intercâmbio do distrito.

3. Treinamentos, entrevistas e preenchimento do formulário de aplicação do candidato (AF –
Application Form).



Responsabilidades dos clubes:

• Participação no seminário de Intercâmbio de Jovens promovido pelo Distrito 4670;

• Participação do atual e do próximo presidente eleito do clube no processo;

• Divulgar o programa em escolas da rede pública e privada de sua cidade e outros programas 
educativos tais como RYLA, Interact, grupos de escoteiros entre outros;

• Selecionar um candidato entre todos os inscritos;

• Indicar um candidato ao Distrito 4670;

• Convidar o jovem e sua família para as reuniões do clube com instruções sobre Rotary e seus 
programas;

• Dar assistência ao jovem na preparação, durante a viagem e na sua volta;



Responsabilidades do candidato:

• Aceitar ser hospedado por famílias indicadas;

• Aprender a cultura do país anfitrião;

• Frequentar as aulas em escola indicada;

• Priorizar a participação no programa nos meses q antecedem a viagem participando das 
reuniões preparatórias e agendamentos necessários;

• Representar o Brasil levando a nossa cultura através das apresentações em escolas e clubes 
de Rotary;

• Cumprir com as obrigações escolares no país anfitrião.



Responsabilidades do candidato:

• Esforçar-se para aprender a língua do país anfitrião;

• Enviar relatórios mensais para a Comissão do Projeto Jovem Destaque;

• Participar quando do seu regresso em reuniões de Rotary, Rotaract, Interact proferindo 
palestras sobre a sua experiência.



Responsabilidades da família:

• Autorizar e acompanhar todo o processo antes, durante e depois do retorno do jovem

• Esclarecer quaisquer dúvidas sobre direitos e deveres do filho intercambista e sua 
corresponsabilidade enquanto família

• Preencher os formulários do programa com auxílio do oficial de intercâmbio

• Providenciar no juizado da infância e adolescência o alvará para viagem ao exterior

• Realizar com o apoio do clube os exames médicos e odontológicos necessários



Responsabilidades da Comissão Distrital:

• Buscar parcerias em países estrangeiros para receberem o jovem

• Realizar processo seletivo dos jovens indicados pelos clubes

• Dar assistência ao jovem selecionado juntamente com o clube patrocinador

• Isentar das taxas de inscrição e intercâmbio



Nossos Jovens Destaques
Éverton – Custeado pelo Rotary Clube Canela Inspiração Rafaela– Rotary Clube de Gravataí custeada pelo Distrito 4670 Ágatha – Custeada pelo Rotary Clube de Cachoeirinha



Jovem Destaque:



Experiências no exterior:



Evolução na fluência de outro idioma:



Importância do projeto:
• Inspira estudantes a servirem como catalisadores da paz e da justiça social em suas 

comunidades e no exterior;

• Amplia a consciência cultural influenciando na evolução pessoal do jovem e de sua 
comunidade;

• Desenvolvimento de habilidade de liderança;

• Possibilidade de tornarem-se cidadãos globais.



Muito Obrigada!


