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O Que é o  
Rotaract?

O Rotaract é um programa do Rotary 
formado por clubes prestadores de serviços. 
Os integrantes destes clubes, chamados 
rotaractianos, estão na faixa etária de 18 
a 30 anos de idade e são comprometidos 
a encontrar soluções inovadoras para 
problemas locais e em outros lugares. Neste 
processo, eles desenvolvem habilidades de 
liderança e formam amizades mundialmente. 

Os Rotaract Clubs definem sua organização 
e administração, administram suas verbas e 
planejam atividades e projetos humanitários 
importantes para a sua região. Cabe aos 
Rotary Clubs patrocinadores orientar, apoiar 
e trabalhar junto com os rotaractianos em 
verdadeira parceria.
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CONTEÚDO

ORGANIZANDO UM  
ROTARACT CLUB

REUNIÕES E EVENTOS 
INTERNACIONAIS

APOIO DISTRITAL, MULTIDISTRITAL 
E INTERNACIONAL

CRIANDO UM CLUBE DE SUCESSO ALÉM DO ROTARACT

PATROCINADORES E 
CONSELHEIROS ROTARIANOS

COMUNIDADE GLOBAL  
DO ROTARACT

PROJETOS INOVADORES  
E SUSTENTÁVEIS

SEGURANÇA E GESTÃO DE RISCOS

RECURSOS



Entre em ação

Estabeleça sua base

Recrute associados

Eleja os dirigentes

Oficialize o clube

Comemore

Fique conectado  
com o Rotary

1 ORGANIZANDO UM 
ROTARACT CLUB

Entre em ação
Ao fundar um Rotaract Club, você estará unindo jovens dedicados e 
empreendedores a rotarianos que irão ajudá-los a colocar suas ideias em 
prática. 

O sucesso de um Rotaract Club depende da dedicação do Rotary Club 
patrocinador. Rotarianos e rotaractianos trabalham juntos para melhorar 
vidas local e globalmente, e neste exercício, eles se ajudam mutualmente 
em projetos locais e internacionais e aprimoram suas qualidades de 
liderança. 

NO SEU ROTARY CLUB
Introduza o tema Rotaract na pauta de sua próxima reunião. Faça uma lista 
dos diferences benefícios que um Rotaract Club traria para sua comunidade 
e clube, e defina qual seria o melhor tipo de Rotaract Club para a sua 
comunidade: baseado na comunidade ou em uma universidade. Faça parceria 
com outros associados interessados em apoiar jovens de sua região. 

NA SUA COMUNIDADE
Quem tiver interesse em entrar para um Rotaract Club deve falar com a 
universidade ou o Rotary Club mais próximo para saber se já há um clube 
existente na região. Caso não exista nenhum clube, basta formar um grupo 
de jovens dedicados e entrar em contato com o Rotary Club local para 
saber como fundar um Rotaract Club. 

DEPOIS DO INTERACT
O Rotaract é a oportunidade ideal para ex-interactianos continuarem na 
família rotária. Caso não haja um Rotaract Club em sua universidade ou 
comunidade, trabalhe com seu Rotary Club patrocinador para fundar um 
novo clube com ex-interactianos e outros jovens que queiram entrar em ação. 

Estabeleça sua base
Rotaract Clubs são baseados em universidades ou comunidades. Os clubes 
baseados em universidades atraem associados de escolas, faculdades e 
universidades, enquanto que aqueles sediados em comunidades atraem as 
demais pessoas da área. 
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BOM SABER   
Até três Rotary Clubs do  
mesmo distrito podem 
copatrocinar o mesmo 
Rotaract Club. Os 
copatrocinadores dividem  
a responsabilidade de  
apoiar e orientar os 
rotaractianos. Saiba mais.

Se seu Rotaract Club for baseado em uma faculdade ou universidade, 
qualquer aluno poderá se associar a este clube, conforme permitido 
pelas normas da escola. O clube baseado na comunidade está aberto aos 
membros desta que tenham entre 18 e 30 anos de idade.

Independentemente de estar baseado num estabelecimento de ensino ou 
comunidade, as reuniões do Rotaract Club poderão ser presenciais, on-line 
ou uma combinação de ambas, o que faz dos Rotaract Clubs uma boa opção 
para comunidades rurais, profissionais que viajam a trabalho e universitários 
que estejam matriculados em cursos no exterior ou à distância. 

Recrute associados
Após decidir o tipo de clube, se baseado na comunidade ou em 
estabelecimento de ensino, comece a identificar associados potenciais. 
Convide estudantes, jovens profissionais e pessoas interessadas em 
voluntariado que sejam de diversas origens e formações para saber mais 
sobre o Rotaract. 

Procure por jovens já conectados ao Rotary — como parentes de rotarianos, 
ex-interactianos, pessoas que participaram do RYLA e do Intercâmbio 
de Jovens. Use sua rede profissional e comunitária para divulgar o futuro 
clube entre funcionários e estagiários de empresas, membros de centros 
comunitários e grupos de jovens de organizações religiosas. 

Clubes baseados em estabelecimento de ensino devem pedir aos 
funcionários e orientadores da faculdade ou universidade para divulgar a 
oportunidade de se associar ao Rotaract Club. 

Clubes baseados na comunidade devem colocar cartazes em lugares 
públicos frequentados por jovens, como locais de estudo, áreas para 
a prática de esportes ou pontos de encontro e diversão. Ë altamente 
recomendável distribuir materiais promocionais nestes lugares e divulgar 
o Rotaract pelas mídias sociais. 

Faça reuniões com possíveis associados para esclarecer dúvidas e 
confirmar seu interesse em organizar um Rotaract Club. Esta é também 
uma boa oportunidade para decidir quando, onde e como o novo clube se 
reunirá (presencialmente, on-line ou uma combinação de ambos). 
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BOM SABER
Você não precisa estar 
com seu certificado oficial 
em mãos para iniciar as 
atividades do clube. Mesmo 
antes de recebê-lo, os 
associados do novo Rotaract 
Club — com o apoio do 
Rotary Club patrocinador — 
poderão reunir-se,  
organizar-se e entrar  
em ação.

Eleja os dirigentes
Todos os Rotaract Clubs têm um presidente, um vice-presidente, um 
secretário, um tesoureiro e um conselho diretor. Os clubes também têm 
a liberdade de criar cargos adicionais e definir suas respectivas funções 
em seu Regimento Interno. Para saber mais sobre a eleição de dirigentes, 
consulte os Estatutos Prescritos para o Rotaract Club e o Regimento 
Interno Recomendado.

Oficialize o clube
Para oficializar seu Rotaract Club:

• Preencha o Formulário de Certificação do Rotaract Club, 
adote os Estatutos Prescritos para o Rotaract Club, personalize o 
Regimento Interno como achar necessário e colete as assinaturas 
exigidas de seu Rotary Club patrocinador e do governador do 
distrito.

• Escaneie o formulário preenchido e envie-o para rotaract@rotary.
org. Se preferir, envie o formulário original por fax ou cópia pelo 
correio ao escritório do Rotary da sua região.

• Pague a taxa de organização de US$50 por intermédio do seu 
representante financeiro. Envie o comprovante de pagamento 
junto com o formulário preenchido por e-mail, fax ou correio ao 
escritório do Rotary da sua região. O Rotary Club patrocinador 
custeará a certificação do novo Rotaract Club.

Você receberá o certificado de organização em até seis semanas após 
o Rotary receber seu formulário preenchido junto com o comprovante 
de pagamento. O certificado será enviado ao presidente do Rotary Club 
patrocinador para ser assinado e apresentado ao novo Rotaract Club. 

Comemore
A chegada do certificado será o momento ideal para comemorar a fundação 
do Rotaract Club. Além de reconhecer a parceria entre o Rotaract Club 
e seu(s) Rotary Club(s) patrocinador(es), um evento de comemoração 
fortalecerá a conexão entre rotaractianos e o respectivo distrito rotário. 
Convide ao evento rotaractianos de outros clubes, interactianos, 
alumni, parentes, administradores educacionais, professores, parceiros 
comunitários, rotarianos e líderes de distrito.

Não há uma cerimônia padrão para oficialização de um Rotaract Club, 
iniciação de associados ou reconhecimento de dirigentes. Cabe a você 
decidir como organizar esses eventos da forma que achar mais significativa 
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para o clube e a comunidade. Você tem a opção de reverenciar tradições 
rotárias, com a ajuda do clube patrocinador, ou criar suas próprias 
tradições. Você pode, por exemplo, oferecer cartões de identificação 
ou algum outro tipo de reconhecimento especial aos novos associados do 
clube por seu comprometimento, como broches e certificados disponíveis 
por meio dos fornecedores licenciados do Rotary. Não se esqueça de 
compartilhar fatos e fotos pelas mídias sociais.

Fique conectado com o Rotary
Informe os dados do seu clube e quadro associativo ao Rotary para 
sabermos que o clube está operante. Presidentes de Rotaract Clubs são 
obrigados a atualizar estas informações sempre que elas mudarem, além 
de precisarem confirmá-las anualmente, até o dia 30 de junho, pela página 
Administração de clubes. Se o clube tiver um conselheiro, seu nome e 
dados de contato precisam ser atualizados anualmente. 

Mantendo os dados do seu clube atualizados junto ao Rotary, suas 
informações de contato serão listadas corretamente no Diretório Mundial 
do Rotaract e o clube ficará a par das novidades sobre o Rotaract e sua  
Pré-convenção, além de ter acesso às ferramentas e recursos on-line. 

Clubes que não atualizarem suas informações de contato por dois anos 
seguidos serão desativados.



Rotary Clubs 
patrocinadores

Conselheiros do Rotaract 

Como patrocinadores 
e conselheiros apoiam 
Rotaract Clubs

2 PATROCINADORES 
E CONSELHEIROS 
ROTARIANOS

Rotary Clubs patrocinadores
Após a oficialização do clube, os rotaractianos poderão decidir como se 
reunir, fazer projetos e atividades e gerir suas próprias finanças. Porém, a 
parceria entre o Rotaract Club e seu Rotary Club patrocinador continua 
sendo importante para o crescimento e sucesso mútuos. Organize reuniões 
conjuntas de planejamento, selecione mentores para os rotaractianos e 
encontre um conselheiro bem entusiasmado que promoverá eficazmente a 
conexão Rotary-Rotaract. 

Até três Rotary Clubs do distrito podem copatrocinar um mesmo Rotaract 
Club. Os copatrocinadores dividem entre si a responsabilidade de apoiar e 
orientar os rotaractianos e de fortalecer a conexão Rotary-Rotaract. 

Clubes patrocinadores também são incentivados a planejarem seus 
orçamentos de forma a apoiar a participação de líderes de Rotaract Clubs 
em todas as reuniões distritais de treinamento necessárias.

Conselheiros do Rotaract 
Conselheiros do Rotaract atuam como mentores e pontos de contato direto 
entre Rotaract Clubs e os clubes patrocinadores, apoiam as operações 
diárias dos clubes e conectam rotaractianos com oportunidades de serviço, 
liderança e recursos.

A função pode ser exercida por rotarianos do clube patrocinador, 
administradores educacionais ou professores, pais ou voluntários da 
comunidade. Ex-rotaractianos podem se tornar excelentes conselheiros! 
Apesar de apenas um conselheiro ser responsável por enviar relatórios 
ao Rotary International, os rotaractianos têm muito a ganhar com a 
participação de diversos conselheiros para orientá-los e apoiar seu clube.

Rotaract Clubs baseados em universidades precisam, obrigatoriamente, ter 
um docente como coordenador para garantir que o clube desenvolva suas 
atividades com a total colaboração da instituição de ensino.
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Como patrocinadores e conselheiros apoiam 
Rotaract Clubs
Apesar de as atividades do Rotaract variarem segundo os costumes locais, o 
apoio de clubes patrocinadores e conselheiros é universal. O sucesso de um 
Rotaract Club pode ser conquistado das seguintes maneiras:

SEJA UM FACILITADOR (PARA CONSELHEIROS)
• Frequente as reuniões, inclusive as do conselho diretor do 

Rotaract, e enfatize que você serve de elo entre o Rotary Club e os 
rotaractianos.

• Dê orientações durante a eleição de dirigentes.
• Ajude a manter registros do clube e a gerir seus fundos.
• Assegure-se de que o presidente do Rotaract Club atualize os dados 

do clube e de seu quadro associativos junto ao Rotary anualmente.
• Contribua à coordenação do calendário de eventos do Rotaract 

Club com os calendários do seu Rotary Club e da universidade.

ORIENTE E MOTIVE
• Crie oportunidades de aconselhamento e desenvolvimento 

profissional que formem vínculos entre rotarianos e rotaractianos 
fundamentados em interesses, carreiras e especialidades afins.

• Aconselhe e preste consultoria durante as fases de planejamento e 
execução de projetos.

• Envolva rotaractianos em reuniões e eventos rotários que sejam 
significativos para eles e que venham a incentivá-los a entrar no 
Rotary.

• Incentive os associados a criarem clubes sólidos, flexíveis e 
inovadores que apoiem o Plano Estratégico do Rotary.

APRENDAM JUNTOS
• Convide rotaractianos à Conferência Distrital e participe de 

eventos de treinamento distritais para rotaractianos. 
• Para Rotary Clubs patrocinadores, recomenda-se que financiem 

e incentivem a participação de dirigentes, diretores e presidentes 
de comissões relacionados ao Rotaract em eventos de treinamento 
para que tenham a oportunidade de trocar ideias e fazer networking 
com líderes rotários e rotaractianos.

• Converse com líderes do Rotaract para descobrir que estratégias 
usam para promover o clube e ajudá-lo a crescer, e como capacitam 
novos líderes. 

• Participe do Encontro Pré-convenção do Rotaract para trocar 
ideias, ouvir palestras e fortalecer a conexão Rotary-Rotaract 
internacionalmente.
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BOM SABER   
Presidentes de Rotaract  
Clubs são obrigados a 
atualizar os dados do clube 
em caso de mudanças, 
inclusive os dados do 
conselheiro de Rotaract. As 
informações deverão  
ser confirmadas junto ao 
Rotary, anualmente, até 
30 de junho. Mesmo se o 
conselheiro já tiver servido 
por vários anos, seus dados 
deverão ser confirmados 
anualmente através da  
página Administração de 
clubes, no Meu Rotary.

SERVIÇOS
• Trabalhe como voluntário em projetos humanitários do Rotaract 

Club e convide rotaractianos a participar de projetos e de captação 
de fundos do seu clube. 

• Crie projetos humanitários em conjunto que utilizem os pontos 
fortes de cada clube e criem uma oportunidade de liderança para 
rotaractianos. 

• Envolva Rotaract Clubs em seus projetos financiados por Subsídio 
Global para que ganhem experiência de trabalho em grandes 
iniciativas internacionais.

• Ajude Rotaract Clubs a desenvolverem atividades sustentáveis e 
alinhadas às áreas de enfoque do Rotary.

• Oriente os associados para que desenvolvam estratégias que 
atendam às necessidades financeiras, logísticas e de materiais para 
seus projetos e atividades.

DIVULGUE O ROTARACT
• Reconheça as conquistas de rotaractianos em reuniões e eventos.
• Incentive os clubes a trabalharem para ganhar a Menção 

do Rotary para Rotaract Clubs e a indicarem projetos ao 
Reconhecimento do RI a Projetos Excepcionais do Rotaract.

• Comemore a Semana Mundial do Rotaract, em março, fazendo 
projetos ou atividades conjuntas.

• Em maio, Mês dos Serviços à Juventude, divulgue como o Rotaract 
faz a diferença localmente.

• Promova o Rotaract em sua comunidade e ajude os clubes a 
criarem materiais promocionais com os modelos personalizáveis 
disponibilizados no Brand Center.

FORTALEÇA A CONEXÃO COM O ROTARY
• Incentive rotaractianos a atuarem como mentores de interactianos 

ou a voluntariarem-se em eventos do RYLA.
• Crie um Intercâmbio de Serviços às Novas Gerações que ofereça a 

rotaractianos a oportunidade de aliar seus objetivos profissionais a 
um projeto humanitário no exterior. 

• Incentive rotaractianos a concorrerem a uma Bolsa Rotary pela Paz.
• Convide rotaractianos a associarem-se ao seu Rotary Club, 

mantendo as duas associações.



Estatutos e Regimento 
Interno

Cargos de liderança e 
responsabilidades

Reuniões do clube

Engajamento e retenção  
de associados

3 CRIANDO UM CLUBE  
DE SUCESSO

Uma base sólida ajudará seu clube a crescer e ser bem-sucedido. 
Documentos estatutários transparentes, cargos de liderança claros, 
reuniões de clube bem organizadas e uma robusta estratégia de 
engajamento de associados garantirá o sucesso do clube por muitos anos.

Estatutos e Regimento Interno
Todo Rotaract Club deve ter seus estatutos e regimento interno. Estes 
documentos criam uma estrutura para que a autogestão dos clubes seja 
feita de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos pelo Rotary 
International. Os clubes deverão adotar os Estatutos Prescritos para 
o Rotaract Club e quaisquer emendas a este só poderão ser feitas pelo 
Conselho Diretor do Rotary International. O regimento interno suplementa 
os Estatutos Prescritos para o Rotaract Club, definindo práticas comuns. 
Adapte o Regimento Interno Recomendado para o Rotaract Club ou crie 
o seu próprio, contando que ele não entre em contradição com os Estatutos 
Prescritos para o Rotaract Club e o Código Normativo do Rotary. 

Cargos de liderança e responsabilidades
Uma equipe de líderes fortes ajudará seu Rotaract Club a atrair e reter 
associados, arrecadar fundos e executar projetos de sucesso. Os diretores 
do clube deverão conhecer bem os documentos estatutários do Rotaract. 
Adicionalmente, novos dirigentes deverão participar dos treinamentos de 
liderança oferecidos pelo distrito. 

CONSELHO DIRETOR
O conselho diretor é o órgão administrativo do Rotaract Club, sendo 
constituído pelo presidente, o último ex-presidente, o vice-presidente, 
o secretário, o tesoureiro e qualquer dirigente adicional que o clube 
considerar necessário. As funções dos dirigentes e de cargos adicionais 
deverão ser definidas no regimento interno do clube. Conselheiros 
rotarianos e coordenadores educacionais deverão participar das reuniões 
de diretoria. Os associados do Rotary Club também estão autorizados a 
comparecer às reuniões de diretoria como observadores. Os diretores 
deverão se reunir regularmente e as ações tomadas têm que ser 
comunicadas na reunião de clube seguinte. 
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BOM SABER   
Mantenha os dados do seu 
clube e quadro associativo 
atualizados. Presidentes de 
Rotaract Clubs precisam 
atualizar estas informações 
sempre que mudarem, além 
de confirmá-las anualmente 
no cadastro do Rotary até o 
dia 30 de junho através da 
página de Administração  
de clubes. Dessa forma, 
o Rotary fica sabendo que 
seu clube permanece ativo, 
verifica se suas informações 
de contato no diretório 
mundial do Rotaract estão 
corretas e assegura-se de  
que seu clube tenha acesso 
às novidades do Rotaract, 
atividades Pré-convenção  
e recursos. 

Em suas reuniões, os diretores analisam e aprovam planos e projetos 
humanitários, asseguram a boa situação financeira do clube e delegam 
responsabilidades. No final do ano rotário, o conselho diretor prepara e 
apresenta um relatório final descrevendo as principais ações tomadas 
durante os últimos 12 meses, cópia do qual é enviada ao Rotary Club 
patrocinador. 

A Comissão Distrital do Rotaract deverá oferecer cursos de capacitação 
aos novos dirigentes, diretores e presidentes de comissão do clube. Nós 
incentivamos o Rotary Club patrocinador a criar um orçamento levando 
em consideração a necessidade de ajudar líderes a participarem de todos 
os eventos de treinamento necessários, os quais podem variar de distrito a 
distrito. Às vezes, líderes do Rotaract participam de eventos de formação de 
dirigentes de distrito junto com rotarianos. Outras vezes, a comissão distrital 
organiza eventos exclusivamente para líderes rotaractianos. Saiba mais sobre 
eventos de capacitação no capítulo sobre Reuniões e Eventos Internacionais.

PRESIDENTE
O principal papel do presidente é liderar e presidir todas as reuniões 
do clube e do seu conselho diretor. Ele também tem o papel de motivar, 
inspirar e orientar as comissões do clube para assegurar-se de que as suas 
atividades de desenvolvimento profissional e de liderança, assim como seus 
projetos, sejam bem-sucedidos.

Responsabilidades:
• realizar reuniões com agenda detalhada que inclua tempo suficiente 

para a apresentação de relatórios de dirigentes e membros de comissão;
• presidir reuniões do conselho diretor;
• indicar todas as comissões permanentes e especiais, com a aprovação 

do conselho diretor, e servir como membro ex-officio em todas elas;
• indicar os membros das comissões com base em suas experiências 

individuais e pedir suas opiniões;
• delegar responsabilidades para ajudar rotaractianos a desenvolverem 

sua capacidade de liderança e assumirem futuros cargos no clube; 
• incentivar associados a participarem de projetos compatíveis com 

suas habilidades e interesses;
• assegurar que as atividades e projetos do clube sejam promovidos e 

executados com sucesso;
• apoiar uma estratégia de quadro associativo que promova a diversidade;
• manter uma comunicação aberta com conselheiros rotarianos, 

rotarianos e dirigentes distritais do Rotaract, e colaborar com todos 
eles; no caso de clubes baseados em universidades, o presidente 
deverá manter comunicações com o orientador educacional;

• atualizar os dados do clube e do quadro associativo anualmente, até 
30 de junho, na página Administração de clubes.
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VICE-PRESIDENTE
O principal papel do vice-presidente é apoiar o presidente. Alguns clubes 
exigem que o presidente entrante atue como vice-presidente. 

Sugestões de responsabilidades:
• presidir reuniões na ausência do presidente;
• integrar o conselho diretor e atuar como membro ex-officio de todas 

as comissões;
• desempenhar funções especiais designadas pelo presidente;
• manter-se a par das metas e atividades do clube;
• assumir a presidência do clube em casos de necessidade.

 
SECRETÁRIO
A principal responsabilidade do secretário é ajudar o clube a operar 
eficientemente. Essa função deve ser exercida por uma pessoa bem 
organizada e que saiba comunicar-se bem.

Sugestões de responsabilidades:
• manter um registro de todas as informações pertinentes ao clube, 

incluindo dados do quadro associativo, indicação de membros 
de comissão, comparecimento a reuniões, pagamento de cotas, 
além de documentos importantes como o certificado de fundação, 
orçamentos e relatórios do clube;

• notificar o Rotary Club patrocinador sobre rotaractianos que 
tenham interesse em associar-se ao Rotary Club, enquanto ainda 
associados ao Rotaract ou após seu desligamento do Rotaract;

• fornecer ao presidente informações sobre o clube e associados para 
que este possa manter o RI atualizado;

• preparar a ata das reuniões em um registro claro e conciso, por 
escrito, de todas as discussões e ações ocorridas durante a reunião. 

TESOUREIRO
O tesoureiro é responsável por todos os recursos e por manter registros 
financeiros precisos, além de assegurar a transparência de operações 
financeira e fornecer esclarecimentos a associados do clube e do Rotary 
Club patrocinador. O cargo deve ser exercido por uma pessoa responsável e 
detalhista.

Sugestões de responsabilidades:
• presidir a comissão financeira;
• coletar as cotas per capita;
• gerir os fundos coletados através das cotas per capita e verbas 

provenientes de eventos de captação de recursos;
• pagar contas e fazer reembolsos de despesas do clube;
• preparar e gerir o orçamento;
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BOM SABER       
Rotaract Clubs estão 
autorizados a alterar o 
Regimento Interno 
Recomendado para o 
Rotaract Club contanto 
que as mudanças estejam 
em conformidade com os 
Estatutos Prescritos para 
o Rotaract Club e o Código 
Normativo do Rotary, e que 
sejam aprovadas pelo Rotary 
Club patrocinador.

• preparar um relatório mensal detalhando precisamente as finanças, 
receitas e despesas do clube;

• assegurar que o clube cumpra todas as exigências governamentais 
referentes a fornecimento de relatórios financeiros;

• preparar e distribuir relatórios de final de ano aos associados e ao 
tesoureiro entrante; os relatórios dos tesoureiros tornam-se parte 
integrante dos registros permanentes do clube.

ÚLTIMO EX-PRESIDENTE
O último ex-presidente do clube pode contribuir com sugestões e 
perspectivas importantes ao planejamento de atividades, ajudar em 
projetos especiais e apoiar os membros do conselho diretor e associados do 
clube.

COMISSÕES DO CLUBE
As comissões ajudam o clube a realizar atividades e projetos. Com a 
aprovação do conselho diretor, o presidente do clube forma comissões 
permanentes, como as de Serviços Internos, Serviços à Comunidade, 
Serviços Internacionais, Serviços Profissionais, finanças além de outras 
consideradas necessárias. O regimento interno do clube deverá definir 
claramente as responsabilidades de todas as comissões. 

As comissões deverão reunir-se regularmente para discutir planos e 
atividades. Uma comissão poderá dividir-se em subcomissões para melhor 
desempenhar suas tarefas. Todas as atividades e despesas das comissões 
estarão sujeitas à aprovação do conselho diretor, portanto, seus planos 
deverão ser compartilhados com o presidente do clube.

Reuniões do clube
Rotaract Clubs podem decidir onde, quando e como se reunir, inclusive se 
suas reuniões serão presenciais, on-line ou uma combinação de ambas.  
O clube deverá reunir-se com seu Rotary Club patrocinador pelo menos 
uma vez ao ano, mas podem definir juntos com que frequência e quando um 
comparecerá a reuniões do outro. 

Considere indicar um associado como responsável pela organização das 
reuniões do ano inteiro, ou designe um associado diferente para organizar 
e mediar cada uma das reuniões. O envolvimento de associados no 
planejamento das reuniões do clube assegura que estas sejam interessantes 
e relevantes para todos. O Rotary Club patrocinador é uma excelente fonte 
de ideias para programas.

Convide especialistas da comunidade ou universidade, líderes 
empresariais ou visitantes de outros países para dar palestras nas reuniões. 
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BOM SABER      
O Brand Center do Rotary 
tem materiais promocionais 
coloridos e personalizáveis 
para ajudá-lo a divulgar seu 
clube. Crie seus próprios 
cartões promocionais de duas 
faces, cartazes e o logotipo 
do clube, baixe modelos de 
banners e muito mais. 

Programe visitas a empresas, organizações comunitárias e centros 
culturais. Aproveite as reuniões para informar os associados sobre o 
andamento de projetos do clube e novas iniciativas do Rotary. 

PROGRAMAÇÃO
Para garantir que o tempo da reunião seja utilizado da forma mais eficiente 
possível, inclua e siga uma lista de ações, tais como:

1. período de socialização antes do início da reunião;
2. apresentação de convidados e novos associados do clube;
3. avisos e lembretes;
4. relatório do conselho diretor e comissões;
5. apresentação do programa;
6. palavras finais e agradecimentos;
7. encerramento.

Engajamento e retenção de associados

RECRUTAMENTO DE ASSOCIADOS
Uma estratégia ou plano de quadro associativo ajudará seu clube a definir 
metas razoáveis para encontrar e reter associados. Você encontrará dicas 
sobre este tema na publicação Fortalecendo o Rotary: Elaboração de 
Plano para Desenvolvimento do Quadro Associativo. 

Os dois principais motivos pelos quais as pessoas se associam ao Rotary 
são o desejo de fazer novas amizades e ajudar suas comunidades. Muitos 
de seus colegas provavelmente buscam estas mesmas oportunidades, 
portanto, convide-os a ajudar em um projeto humanitário ou a participar de 
um evento de networking ou de uma reunião do clube para que tenham uma 
experiência direta com o Rotaract. Considere os seguintes indivíduos como 
potenciais associados:

• amigos;
• parentes;
• colegas de faculdade ou trabalho;
• interactianos, participantes do RYLA e alumni do Intercâmbio de 

Jovens.

Veja algumas dicas de como divulgar seu clube e projetos:
• crie um website ou blog para seu clube para que associados 

potenciais obtenham mais informações sobre projetos e sobre 
como envolver-se. Em clubes sediados em universidades, solicite 
que um link ao site do clube seja acrescentado ao website da 
instituição; 

• use as redes sociais para compartilhar notícias de reuniões, eventos 
e projetos de seu clube;
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A EXPERIÊNCIA DO  
ROTARY CLUB
Seu Rotary Club patrocinador 
está consciente da 
importância de um sólido 
quadro associativo e 
provavelmente já enfrentou 
muitos dos atuais desafios 
do seu clube. Aproveite-
se dessa experiência e 
peça-lhe conselhos e 
recursos para recrutar e 
reter associados. O Rotary 
possui várias estratégias de 
desenvolvimento de quadro 
associados e muitos recursos 
à sua disposição. 

• faça uma exposição de fotos e vídeos mostrando atividades do 
seu clube em eventos comunitários. Ofereça cartões e revistas 
promocionais a associados em potencial para que possam entrar 
em contato com você;

• apresente seu clube como uma organização de desenvolvimento 
profissional e liderança através da qual associados cumprem metas 
e desenvolvem novas habilidades;

• divulgue as atividades do clube no jornal universitário ou em outros 
canais da imprensa local; 

• coloque cartazes do Rotaract em bibliotecas públicas, lanchonetes, 
centros comunitários e outros locais onde jovens tendem a 
congregar-se. Seu clube deve ser fácil de ser encontrado.

COMO MANTER NOVOS ASSOCIADOS MOTIVADOS
Entenda o motivo pelo qual seus associados entraram para o Rotaract. 
Eles querem tornar o mundo um lugar melhor? Querem desenvolver suas 
habilidades de liderança? Expandir seu círculo de amizades? Conecte seus 
associados a atividades e oportunidades que os ajudem a alcançar seus 
objetivos pessoais e, assim, fortalecer o clube. 

Dicas:
• Organize uma reunião ou evento especial de boas-vindas a novos 

associados.
• Crie um programa de orientação para engajar novos associados e 

ajudá-los a entrosar-se com o clube e a família rotária.
• Peça a rotaractianos mais experientes que atuem como mentores de 

novos associados para ajudá-los a sentirem-se mais à vontade no clube.
• Entre em contato com novos associados que faltarem a reuniões.
• Incentive novos associados a convidar seus amigos e parentes a 

participar em atividades e projetos do clube.

ENGAJAMENTO DE ASSOCIADOS
A retenção de associados é tão importante quanto o seu recrutamento. 
Esforce-se para que seus associados tenham uma experiência envolvente 
no Rotaract. Veja abaixo alguns exemplos de estratégias de sucesso.

• Reconheça associados por suas conquistas.
• Envolva os associados em projetos e atividades do clube.
• Incentive rotaractianos a participarem em programas do Interact, 

Intercâmbio de Jovens, RYLA e em outras oportunidades rotárias 
de sua região.

• Incentive associados a assumir cargos de liderança.
• Envie e-mails mensais com notícias.
• Peça a opinião dos associados regularmente sobre as reuniões, 

atividades e programas do clube.



PROJETOS INOVADORES 
E SUSTENTÁVEIS4
Rotaract Clubs devem cumprir pelo menos dois projetos humanitários 
anualmente — um que atenda às necessidades da comunidade local e um 
que ajude a comunidade global. Esses projetos são uma ótima forma dos 
clubes envolverem-se com sua comunidade, conectarem-se com jovens 
globalmente e atrair novos associados. 

COMO PLANEJAR UM PROJETO HUMANITÁRIO
Para ter um impacto duradouro, escolha atividades que incluam a 
colaboração da comunidade e dos beneficiários do projeto. Faça um 
levantamento da comunidade para determinar como a especialidade 
e recursos do seu clube poderão ser usados para apoiar comunidades 
locais e globais. As Ferramentas para Identificar as Necessidades 
da Comunidade ajudarão seu clube a selecionar um projeto com altas 
chances de sucesso, sustentabilidade e relevância. Para enfocar nossos 
esforços no serviço, o Rotary identificou seis áreas de enfoque através 
das quais podemos promover uma mudança duradoura: paz e prevenção/
resolução de conflitos, prevenção e tratamento de doenças, recursos 
hídricos e saneamento, saúde materno-infantil, alfabetização e educação 
básica, e economia e desenvolvimento comunitários.

Durante a fase de planejamento e execução do seu projeto, inclua os 
seguintes elementos para garantir seu sucesso:

• faça um levantamento das necessidades da comunidade;
• alinhe seu projeto com uma das áreas de enfoque do Rotary;
• não tenha receio em pedir ajuda com a concepção, planejamento 

e execução do projeto. Para este fim, procure seu Rotary Club 
patrocinador, Grupos Rotarianos em Ação, líderes distritais como o 
presidente da Comissão de Serviços Internacionais;

• identifique parceiros tanto dentro como fora da família rotária. 
Em projetos internacionais, use o diretório mundial do Rotaract, 
o Rotary Ideas, organizações multidistritais de informação, 
mídias sociais e eventos o Encontro Rotaract Pré-convenção para 
encontrar parceiros internacionais para seu Rotaract Club;

• garanta um financiamento e estabeleça um fundo exclusivo para o 
seu projeto;
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RECONHECIMENTO DO RI 
A PROJETOS EXCEPCIONAIS 
DO ROTARACT
Todos os anos o Rotary 
reconhece Rotaract 
Clubs por serviços 
excepcionais prestados 
às suas comunidades 
e internacionalmente. 
Os ganhadores deste 
reconhecimento são 
convidados a apresentar 
seus projetos no Encontro 
Rotaract Pré-convenção. 
Indique um projeto até o dia 
1º de fevereiro. Para mais 
informações, consulte a 
página do Rotaract.

• assegure-se de que o projeto promoverá uma mudança duradoura 
que a comunidade continuará a apoiar mesmo após o seu clube sair 
de cena. Aprenda os seis passos para um projeto sustentável, 
estabeleça indicadores e métricas de avaliação e inclua os 
resultados da avaliação quando desenvolver projetos futuramente;

• comemore seu sucesso. Compartilhe fotos e resultados do projeto 
nas mídias sociais, imprensa local e no Rotary Showcase.

RECURSOS DO CICLO DO PROJETO
O Kit do Ciclo do Projeto auxilia clubes a desenvolver projetos bem-
sucedidos do começo ao fim. Use essas ferramentas para planejar, apoiar e 
promover todos os seus projetos.

• Os Grupos de Discussão o conectarão com outros rotaractianos e 
rotarianos para que você encontre parceiros e possa trocar ideias.

• O Rotary Ideas o ajudará a encontrar voluntários, doações e 
recursos para apoiar seus projetos. O presidente do seu Rotaract 
Club poderá fazer publicações no nome do seu clube.

• O Rotary Showcase é ótimo para publicar as histórias de sucesso 
do seu projeto e explorar uma grade variedade de atividades que o 
Rotary e Rotaract Clubs estão implementando mundialmente.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Eventos de captação de recursos ajudam a financiar os projetos do clube 
assim como outras atividades. Exemplos bem-sucedidos de tais eventos 
incluem jantares, festivais, sorteios, eventos esportivos, corridas e shows 
beneficentes. 

Ao organizar um evento de captação de recursos, considere as seguintes 
sugestões:

• seja criativo. Um evento diferente atrairá a atenção de potenciais 
associados, doadores e imprensa para o clube;

• tente ter uma ideia precisa de quanta ajuda financeira você 
precisará para que possa estabelecer metas realistas para seu 
evento; 

• ao pedir doações monetárias a pessoas, empresas ou organizações, 
certifique-se de que estes entendam exatamente como as doações 
serão usadas e reconheça-os por sua contribuição;

• use as habilidades, talentos e contatos de seus associados. Escolha 
um palestrante com muito carisma para ser o mestre de cerimônias 
do seu próximo evento de captação e peça a seus associados para 
divulgarem a iniciativa em suas mídias sociais;

• convide a imprensa local a participar (veja dicas de relações 
públicas na próxima seção);
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COMO TRABALHAR  
COM A IMPRENSA 
Encarregue a 
responsabilidade por 
assuntos de imagem pública 
a um de seus associados, 
alguém que tome a iniciativa 
de conhecer a imprensa local 
e de compartilhar com seus 
agentes como seu clube 
está promovendo mudanças 
reais e duradouras. Forneça 
materiais com informações 
sobre seu projeto e o clube, 
como fichas informativas e 
cartões promocionais para 
jornalistas, e convide-os a 
fazer a cobertura do evento. 
Não esqueça de enviar-lhes 
fotos e vídeos após o evento 
junto com uma descrição 
clara e concisa para que 
eles possam promover suas 
atividades.

Descubra mais ideias e 
recursos, inclusive alguns 
modelos de notas de 
imprensa e dicas de  
como trabalhar com  
os canais de imprensa  
no Rotary.org.

• peça a seu Rotary Club patrocinador ou a outros Rotaract Clubs que 
compartilhem dicas e melhores práticas com você — aprenda com 
suas experiências e histórias de sucesso;

• envolva seus Rotary Clubs patrocinadores na execução e 
financiamento de seu projeto.

PROMOÇÃO E IMAGEM PÚBLICA
Seu clube e projetos receberão mais apoio se forem conhecidos pela 
comunidade. Uma boa reputação na comunidade também o ajudará a 
recrutar associados e contribuirá para uma impressão positiva do Rotaract 
e do Rotary. 

Certifique-se de que seu trabalho receba a atenção merecida:
• tire fotos e faça vídeos de alta qualidade em eventos e projetos do 

clube;
• divulgue as atividades do clube em canais de mídia social; 
• crie materiais promocionais e banners originais e coloridos, como 

aqueles encontrados no Brand Center do Rotary ou através de seus 
fornecedores licenciados;

• informe seus associados sobre pontos de discussão importantes 
relacionados a projetos futuros ou concluídos para que estes atuem 
como embaixadores promocionais em suas universidades, trabalho 
e comunidade;

• crie um plano de divulgação para projetos que estão por acontecer 
para que sua equipe possa começar a aplicá-lo o quanto antes.



Cargos distritais

Comissões distritais

Organizações multidistritais 
de informação do Rotaract

Cargos do Rotary 
International

5 APOIO DISTRITAL, 
MULTIDISTRITAL  
E INTERNACIONAL

Os Rotary Clubs patrocinadores têm um papel primordial na orientação e 
aconselhamento de Rotaract Clubs. Todavia, os distritos rotários têm um 
papel importante no apoio ao Rotaract. Distritos rotários são formados 
por um grupo de Rotary Clubs de uma região específica. Mundialmente, o 
Rotary tem mais de 530 distritos. 

O Rotary apoia vários cargos, comissões e eventos de treinamento a nível 
de distrito para promover e fortalecer o Rotaract. Os distritos são também 
fortemente incentivados a solicitar e criar orçamentos de forma a ajudar 
rotaractianos a participar de eventos, projetos e treinamentos distritais.

Cargos distritais
Todos os distritos têm a oportunidade de apoiar o Rotaract através desses 
cargos. (Rotarianos podem atuar em todos esses cargos, exceto como 
representante distrital do Rotaract, cargo eletivo que é ocupado por um 
rotaractiano.)

GOVERNADOR DE DISTRITO
O governador apoia todos os programas e atividades do distrito, aprova 
novos Rotaract Clubs e Rotary Clubs patrocinadores e indica o presidente 
da Comissão Distrital do Rotaract. Em consulta com o presidente desta 
comissão, ele resolve disputas em eleições de representantes distritais do 
Rotaract.

O governador deverá financiar a participação de representantes distritais 
do Rotaract em eventos distritais, multidistritais ou internacionais. 

Governadores também são encorajados, mas não obrigados, a custear 
parcialmente ou integralmente as despesas para que representantes 
distritais eleitos do Rotaract possam participar da Pré-convenção.

PRESIDENTE DA COMISSÃO DISTRITAL DO ROTARACT
O presidente desta comissão administra o programa e assegura-se de que 
todos os clubes enviem seus dados e os de seu quadro associativo ao Rotary 
International anualmente. O presidente do Rotaract é responsável por 
encontrar maneiras inovadoras de conectar os clubes e fortalecer o elo 
entre o Rotaract e o Rotary.
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BOM SABER       
Você é presidente ou 
representante distrital 
do Rotaract? Peça a seu 
governador que confirme 
seu cadastro junto ao Rotary 
para que você tenha acesso 
a e-mails com notícias e 
oportunidades do Rotaract.

REPRESENTANTE DISTRITAL DO ROTARACT
O representante distrital do Rotaract é eleito pelos associados de todos os 
Rotaract Clubs do distrito. Para ser elegível, o candidato deverá ter servido 
um ano completo como presidente de um Rotaract Club ou como membro de 
Comissão Distrital do Rotaract. Se um distrito tem apenas um Rotaract Club, 
o representante será seu último ex-presidente ou o atual presidente, no caso 
do clube ser novo. O representante é ao mesmo tempo presidente da Comissão 
Distrital do Rotaract e serve de contato entre os Rotaract Clubs e seu distrito.

Saiba mais sobre esse cargo no Guia para Representante Distrital do 
Rotaract.

PRESIDENTE DA COMISSÃO DISTRITAL DE SERVIÇOS À JUVENTUDE
O presidente da Comissão Distrital de Serviços à Juventude identifica 
oportunidades para rotaractianos envolverem-se com o Rotary em nível 
distrital, e promove conexões entre programas rotários para jovens líderes, 
atividades de engajamento de alumni e recrutamento de associados.

PRESIDENTE DA COMISSÃO DISTRITAL DE ALUMNI
O presidente da Comissão Distrital de Alumni facilita a transição de 
rotaractianos a rotarianos e conecta alumni com outras oportunidades 
rotárias, tais como: bolsas, intercâmbios e associação a um Rotary Club.

Comissões distritais
Governadores são incentivados a criar comissões para promover e fortalecer 
o Rotaract e outros programas do Rotary voltados para jovens líderes.

COMISSÃO DISTRITAL DO ROTARACT
A comissão tem um número equivalente de membros rotarianos e 
rotaractianos. O presidente da Comissão Distrital do Rotaract e seu 
representante distrital atuam como copresidentes. A comissão tem a 
função de promover o Rotaract, incentivar a formação de novos clubes e 
dar apoio local a eles. Os copresidentes ajudam a planejar e organizar um 
seminário de treinamento em liderança de um ou dois dias para todos os 
novos dirigentes, diretores e presidentes de comissão do Rotaract Club.

COMISSÃO DISTRITAL DE SERVIÇOS À JUVENTUDE
A função desta comissão é apoiar a transição de jovens líderes entre 
programas do Rotary (por exemplo, do Interact para o RYLA e deste para o 
Rotaract) gradativamente, dando-lhes oportunidades de liderança cada vez 
maiores à medida que desenvolvem suas habilidades. Também fortalece 
as conexões entre programas e incentiva a participação em atividades 
organizadas para alumni.
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Organizações multidistritais  
de informação do Rotaract
Vários distritos podem unir-se para formar organizações multidistritais de 
informação do Rotaract (OMIR). Estas organizações divulgam informações 
sobre projetos e eventos distritais além de promover a comunicação 
interdistrital. Elas são formadas por dois ou mais distritos rotários e podem 
representar Rotaract Clubs de uma região, país ou vários países. Obtenha 
mais informações sobre como fundar uma OMIR e baixe um modelo de 
estatutos e regimento interno.

Cargos do Rotary International
As normas que regem o programa Rotaract são reforçadas e aperfeiçoadas 
pelo Conselho Diretor do Rotary International sob a orientação 
da Comissão Rotaract e Interact. Uma equipe completa do Rotary 
International é dedicada exclusivamente a apoiar o Rotaract. 

CONSELHO DIRETOR DO ROTARY INTERNATIONAL
O Conselho Diretor cria normas para o Rotary, inclusive aquelas 
relacionadas ao Rotaract. Todos os anos, Rotary Clubs elegem associados 
para o Conselho Diretor na Convenção do Rotary International para um 
mandato de dois anos. Somente este Conselho pode emendar os Estatutos 
Prescritos para o Rotaract Club. 

COMISSÃO ROTARACT E INTERACT DO RI
A função desta comissão criada pelo Rotary International é aconselhar 
o Conselho Diretor do RI em questões relacionadas ao Interact e ao 
Rotaract. A comissão avalia normas para promover e reforçar a cooperação 
e aconselhamento entre rotarianos e rotaractianos e desenvolver as metas 
de liderança, desenvolvimento profissional e prestação de serviços do 
Rotaract. Sob a orientação do presidente, a comissão planeja e desenvolve o 
conteúdo do Encontro Rotaract Pré-convenção.

SECRETARIA DO ROTARY INTERNATIONAL
A equipe global de centenas de funcionários do Rotary International 
certifica novos clubes, é responsável pela manutenção e distribuição do 
diretório mundial do Rotaract, regularmente envia notícias aos líderes de 
clubes e distritos, cria oportunidades de engajamento significativas, como 
o Reconhecimento do RI a Projetos Excepcionais do Rotaract, promove 
a Semana Mundial do Rotaract e cria recursos e materiais para clubes 
de todo o mundo. Quando os clubes atualizam seus dados e os de seu 
quadro associativo, eles mantêm-se conectados com as notícias e recursos 
mais recentes do Rotary. Para esclarecer dúvidas, entre em contato com 
rotaract@rotary.org.



Eventos distritais  
e multidistritais

Eventos internacionais

Celebrações globais

REUNIÕES E EVENTOS 
INTERNACIONAIS6
Ao participar de eventos distritais e internacionais, os rotaractianos têm 
a chance de divertir-se conhecendo outros associados do Rotary e do 
Rotaract e desenvolvendo suas habilidades profissionais e de liderança. 
Colabore com seus líderes distritais para levar rotaractianos e rotarianos 
a eventos de treinamento e congressos para que estes possam trocar ideias 
com outros líderes de sua região com ambições de serviços humanitários 
semelhantes.

Eventos distritais e multidistritais

TREINAMENTO DE DIRIGENTE DE ROTARACT CLUBS
Uma das funções mais importantes da Comissão Distrital do Rotaract é 
capacitar dirigentes e presidentes de comissões do Rotaract, conselheiros 
do Rotaract e orientadores educacionais. Marque um treinamento pelo 
menos um mês antes deles assumirem seus cargos para que tenham tempo 
de familiarizar-se com a respectiva função. Sugerimos veementemente 
que todos os distritos organizem o treinamento de líderes rotaractianos 
em conjunto com o Seminário de Treinamento de Presidentes Eleitos 
(PETS). Também incentivamos os Rotary Clubs patrocinadores a criarem 
um orçamento para ajudar os dirigentes do Rotaract Club a participarem de 
todo o treinamento necessário.

TREINAMENTO DE REPRESENTANTES DISTRITAIS DO ROTARACT
Para assegurar a continuidade da liderança, a Comissão Distrital do 
Rotaract deverá assumir um papel ativo na formação do novo representante 
distrital do Rotaract. É obrigatório que os distritos rotários financiem 
sua participação em eventos de treinamento de liderança distritais, 
multidistritais e internacionais. Governadores também são incentivados, 
mas não obrigados, a custear, parcial ou integralmente, as despesas 
pertinentes para que representantes distritais do Rotaract possam 
participar do Encontro Rotaract Pré-convenção.

CONFERÊNCIAS DISTRITAIS DO ROTARACT
Este evento anual, organizado pelo representante distrital do Rotaract, dá 
aos rotaractianos a chance de trocas ideias, planejar e promover projetos, 
fortalecer a compreensão internacional, melhorar seu desenvolvimento 
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profissional, fazer novas amizades e criar redes de contatos. Coordene 
as Conferências Distritais do Rotaract e do Rotary e inclua no mínimo 
uma sessão conjunta para rotaractianos e rotarianos. O Guia para 
Representantes Distritais do Rotaract tem mais informações sobre 
como planejar uma conferência distrital.

Em uma Conferência do Rotaract, uma maioria de três-quartos dos 
Rotaract Clubs do distrito será suficiente para aprovar um projeto 
humanitário distrital e estabelecer um fundo distrital do Rotaract para 
cobrir as despesas do projeto. É também necessário que o governador do 
distrito aprove o projeto e os planos de captação de recursos.

REUNIÕES MULTIDISTRITAIS
Reuniões multidistritais dão aos rotaractianos uma oportunidade ainda 
maior de aprender mais uns com os outros, colaborar em projetos e 
testemunhar o Rotaract em ação. O governador e a comissão do distrito 
anfitrião têm a responsabilidade de dar orientação e supervisionar a 
reunião, além de adquirir um seguro de responsabilidade civil. 

Eventos internacionais
Conecte-se com o Rotary em escala global. Conheça líderes, aprenda 
com palestrantes e faça novos amigos viajando pelo mundo. Os eventos 
internacionais do Rotary são abertos a toda a família rotária. Junte-se a nós 
para adquirir e compartilhar conhecimentos, inspirar-se e divertir-se.

ENCONTRO ROTARACT PRÉ-CONVENÇÃO
Fortaleça seu Rotaract Club, aprenda mais sobre projetos humanitários 
excepcionais do Rotaract e faça amizades duradouras no Encontro Rotaract 
Pré-convenção. Junte-se a líderes rotaractianos de todo o mundo para 
trocar ideias em workshops, aprender como aperfeiçoar suas habilidades 
de liderança e prestação de serviço e fazer amizades vitalícias ao mesmo 
tempo que você visita um lugar novo a cada ano. Sessões especiais são 
oferecidas a representantes distritais do Rotaract. 

O encontro acontece anualmente e é aberto a todos os rotaractianos e 
rotarianos interessados no Rotaract. Comece a planejar sua participação 
no próximo Encontro Rotaract Pré-convenção hoje.

CONVENÇÃO DO ROTARY INTERNATIONAL
A Convenção Anual do Rotary International reúne rotarianos de todo 
o mundo na troca de ideias e melhores práticas. Rotaractianos são 
convidados a permanecer no evento após o seu encontro que acontece 
antes da Convenção para testemunhar toda a gama de serviços oferecida 
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pelo Rotary, através de fóruns, workshops, exposições de projetos e sessões 
gerais. Inscreva-se para a Convenção.

INTEROTA
A Interota é uma reunião mundial do Rotaract que acontece em uma 
cidade diferente todos anos. Apesar de não ser uma reunião oficial do RI, 
o Rotary reconhece o valor do evento e o apoia através da aprovação do 
conteúdo de seu programa e assegurando-se de que a liderança do RI esteja 
representada no evento. A reunião oferece oficinas, painéis de discussão 
e palestras interessantes, além de atividades culturais. As delegações 
aproveitam para apresentar propostas de cidades para sediar a próxima 
Interota, as quais são votadas pelos participantes. Saiba mais sobre a 
Interota na página do Rotaract. 

Antes de apresentar uma proposta para sediar uma reunião da Interota, os 
rotaractianos precisam da aprovação do governador do distrito anfitrião. 
Após a seleção da cidade, o Rotary International solicitará ao representante 
do Rotaract do distrito anfitrião que submeta uma proposta completa pelo 
menos um ano antes da data do evento.

Celebrações globais

SEMANA MUNDIAL DO ROTARACT
Na Semana Mundial do Rotaract, rotaractianos e rotarianos de todo o 
mundo comemoram a fundação do primeiro Rotaract Club. A comemoração 
ocorre na semana do dia 13 de março (de segunda a domingo) e é o 
momento ideal para Rotaract Clubs e seus patrocinadores realizarem 
atividades e divulgarem as contribuições dos clubes às suas comunidades. 
Os rotaractianos são responsáveis por decidir como seu clube comemorará 
a semana e que atividades farão. 

Após o encerramento dos eventos da Semana Mundial do Rotaract, 
o Rotary Club patrocinador ou o presidente da Comissão Distrital do 
Rotaract poderá apresentar ao clube seu certificado de reconhecimento, 
disponível no Meu Rotary. 

MÊS DOS SERVIÇOS À JUVENTUDE
Todos os anos, no mês de maio, o mundo rotário comemora as 
contribuições dos programas rotários para jovens líderes e o empenho 
mundial de rotarianos para engajar jovens através de projetos. Planeje uma 
festa, organize um projeto que envolva toda a comunidade ou conte sua 
história predileta sobre serviços humanitários para jovens. Participe da 
conversa nas redes sociais.



7 COMUNIDADE GLOBAL 
DO ROTARACT

Um dos melhores aspectos do Rotaract é que ele conecta jovens líderes 
com a família rotária mundial, dando-lhes a chance de expandir suas redes 
profissionais e promover a compreensão internacional.

A seguir, encontram-se algumas maneiras através das quais rotaractianos 
podem conectar-se com outros clubes local e globalmente.

• Comece em seu distrito: rotarianos podem baixar uma lista de 
organizações patrocinadas pelo clube no Rotary Club Central. 
Representantes distritais do Rotaract poderão baixar a lista 
da página Administração de distritos. Peça ajuda aos clubes 
vizinhos para planejar projetos e convide seus associados a 
participarem de treinamentos de liderança distritais.

• Acesse informações de contatos de Rotaract Club, distritos 
e multidistritos no Meu Rotary. Presidentes, conselheiros, 
representantes distritais e presidentes de Rotaract Clubs, assim 
como contatos de OMIR, terão acesso a uma lista com todas as 
informações de contato dos clubes operantes de todo o mundo. 
Encontre um parceiro para projeto internacional, um clube irmão 
ou planeje uma visita a um clube em sua próxima viagem.

• Use o Official Directory para encontrar Rotaract Clubs em 
regiões específicas. Todos os Rotary Clubs com um “(R)” depois 
de seu nome patrocinam pelo menos um Rotaract Club. Use o 
Localizador de Clubes e pesquise “Rotary Club” sob a categoria 
“tipo de clube”.

• Descubra o mundo rotaractiano através das mídias sociais. Siga 
o Rotaract no Facebook e no Twitter e o Rotary International 
no Instagram e Snapchat @Rotary para ficar por dentro do que 
os rotaractianos estão fazendo no mundo e como estão entrando 
em ação para melhorar suas comunidades. Entre em contato com 
outros Rotaract Clubs e distritos para formar amizades, trocar 
ideias de projetos e compartilhar fotos pelas redes sociais.

• Crie um perfil no Meu Rotary para conectar-se com outros 
associados e compartilhar seu comprometimento. Troque ideias 
em grupos de discussão para rotaractianos e encontre parceiros de 
serviço internacionais no Rotary Ideas.

• Aproveite o poder da Internet. Com apenas alguns cliques, você 
rapidamente tem acesso a clubes e distritos de todo o mundo onde 
encontrará informações de contato de outros Rotaract Clubs.



8 ALÉM DO  
ROTARACT

O Rotaract é apenas uma das maneiras através das quais o Rotary investe 
em jovens líderes. Explore toda a gama de programas e oportunidades 
rotários e aprenda como entrar em ação para promover mudanças 
duradouras através do Rotary.

GRUPOS DE COMPANHEIRISMO DO ROTARY unem pessoas com 
interesses recreativos comuns. Aqui você encontrará de tudo, desde 
ciclismo a maratonas, passando por networking social e meio ambiente. 
Saiba mais.

GRUPOS ROTARIANOS EM AÇÃO são organizados por rotarianos 
e rotaractianos especializados em uma área específica, como recursos 
hídricos e saneamento ou HIV/aids. Você poderá compartilhar sua 
especialidade e fazer a diferença em projetos fora de seu clube ou distrito. 
Saiba mais.

O INTERACT é um clube de serviços humanitários para adolescentes entre 
12 e 18 anos que desejam fazer conexões e se divertir enquanto servem às 
comunidades. Inclua Interact Clubs de sua região em eventos e projetos 
humanitários e seja um mentor para interactianos, ajudando-os a preparar-
se para a faculdade e o Rotaract. Saiba mais.

OS PRÊMIOS ROTÁRIOS DE LIDERANÇA JUVENIL, mais conhecidos 
como RYLA, são uma experiência desenvolvida por clubes e distritos 
para pessoas de 14 a 30 anos de idade. Todos os RYLAs têm um enfoque 
específico, como gerar confiança, desenvolver técnicas, promover o 
desenvolvimento profissional ou incentivar o crescimento pessoal. O RYLA 
dá aos jovens a oportunidade de desenvolver habilidades de liderança 
e fazer novas amizades. Rotaractianos podem participar, liderar ou até 
mesmo organizar RYLAs. Saiba mais.

O INTERCÂMBIO DE JOVENS DO ROTARY envolve a comunidade 
rotária globalmente, como distritos, clubes, famílias anfitriãs e escolas, 
para dar aos estudantes a chance de conhecer uma nova cultura, aprender 
um novo idioma e tornar-se um embaixador da paz mundial. Incentive 
jovens de sua comunidade a participarem desse programa rotário e dar 
aconselhamento a intercambistas. Saiba mais.



MANUAL DO ROTARACT 28

O INTERCÂMBIO DE SERVIÇOS ÀS NOVAS GERAÇÕES oferece 
uma experiência internacional intensiva e personalizada com enfoque 
humanitário e profissional a jovens de 18 a 30 anos de idade. Rotaractianos 
podem criar seu próprio intercâmbio, usar suas redes sociais para divulgar 
a oportunidade e convidar participantes visitantes para trabalhar em seus 
projetos. Saiba mais.

A ASSOCIAÇÃO AO ROTARY CLUB é um método perfeito para 
rotaractianos continuarem seu envolvimento com o Rotary e colocarem 
suas habilidades de liderança em ação executando projetos. Rotarianos 
podem associar-se a Rotary Clubs mantendo sua associação ao Rotaract 
Club. Para atrair jovens profissionais, os Rotary Clubs podem criar tipos de 
associação mais flexíveis e experiências de clube singulares, como normas 
menos rigorosos quanto ao comparecimento às reuniões e taxas reduzidas.

BOLSAS DE ESTUDOS DO ROTARY financiam estudos no ensino 
médio, graduação e pós-graduação. A Fundação Rotária oferece Bolsas 
Rotary pela Paz (ver abaixo) e bolsas de recursos hídricos e saneamento 
para graduandos e profissionais procurando desenvolver carreira nesses 
setores. Por intermédio de Subsídios Globais, a Fundação Rotária financia 
bolsas de pós-graduação no exterior nas seis áreas de enfoque do Rotary. 
Saiba mais.

AS BOLSAS ROTARY PELA PAZ oferecem financiamento completo para 
a formação em questões de paz e resolução de conflitos em universidades 
renomadas. Todos anos, a Fundação Rotária outorga 50 bolsas de estudo 
de mestrado e outras 50 para cursos de certificação nos seus seis Centros 
Rotary pela Paz. Nós incentivamos rotaractianos, alumni e profissionais 
interessados em carreiras voltadas à promoção da paz e compreensão 
internacional a inscreverem-se. Saiba mais.



SEGURANÇA E GESTÃO 
DE RISCOS9
Ao planejar atividades e eventos, é importante verificar se você está 
tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos 
participantes e manter o compromisso do Rotary com os mais altos padrões 
éticos e código de conduta. Todos os voluntários deverão compreender 
suas responsabilidades e papel na criação de uma experiência positiva e 
inclusiva para todos. 

RESPONSABILIDADE E GESTÃO DE RISCOS
Rotary Clubs e Conferências Distritais que convidam associados ou 
Rotaract Clubs a participarem de suas atividades e eventos deverão contar 
com seguro de responsabilidade civil, acidentes e viagens apropriados 
para protegerem-se de possíveis ações judiciais ou obrigações morais e por 
perdas e danos.

A gestão de riscos envolve a identificação de situações e fatores que 
possam prejudicar indivíduos e propriedades, e as devidas soluções para 
minimizar a incidência de riscos. Antes da execução de qualquer atividade 
do Rotaract, avalie possíveis riscos e crie planos coordenados para 
resolvê-los. Clubes sediados em universidades deverão coordenar seus 
planos de gestão de risco com a administração da instituição. A Comissão 
Rotaract do Rotary Club patrocinador deverá avaliar todos os problemas 
de responsabilidade civil referentes ao Rotaract e adquirir o seguro 
apropriado. É recomendado que se procure aconselhamento jurídico e de 
seguros para definir a proteção de responsabilidade civil. 

O programa de seguro de responsabilidade civil do Rotary só cobre Rotaract 
Clubs sediados nos Estados Unidos. Envie quaisquer dúvidas sobre seguros 
para insurance@rotary.org.
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CÓDIGO DE CONDUTA 
PARA TRABALHOS COM 
JOVENS
O Rotary International está 
comprometido a desenvolver 
e cultivar um ambiente que 
seja o mais seguro possível 
para todos os participantes 
de atividades rotárias. É da 
responsabilidade de todo 
rotariano, cônjuge, parceiro 
e voluntário do Rotary 
salvaguardar ao máximo 
o bem-estar dos jovens 
participantes envolvidos em 
programas rotários, cuidando 
para que não sofram nenhum 
abuso ou assédio físico, 
sexual ou moral.

Em caso de dúvidas, entre 
em contato através do e-mail 
rotaract@rotary.org.

CONDUTA EM EVENTOS E ATIVIDADES ROTÁRIOS
O Rotary está comprometido com a manutenção de um ambiente que 
promova segurança, cortesia, dignidade e respeito. Todos os associados 
e indivíduos participando em eventos ou atividades do Rotary ou do 
Rotaract têm o direito a um ambiente sem nenhum tipo de assédio, seja 
este expresso na forma de contatos físicos, imposições ou comentários 
indesejáveis. Rotarianos, rotaractianos e seus convidados deverão 
demonstrar bom caráter, integridade e liderança através da promoção de 
um ambiente profissional em eventos e atividades de clube. Alegações 
de contatos físicos, imposições ou comentários inoportunos ocorridos 
em eventos ou atividades do Rotary ou do Rotaract deverão ser avaliados 
pelo conselho diretor do clube e resolvidos de imediato. Se o infrator for 
membro do conselho diretor, deverá excluir-se das discussões. Alegações 
de comportamento criminoso deverão ser encaminhadas à polícia. Caso as 
alegações de comportamento inadequado não sejam tratadas como se deve, 
a questão poderá ser encaminhada ao governador do distrito. 



Ferramentas on-line

Eventos e 
reconhecimentos

Comunicações e 
publicações

RECURSOS10
Ferramentas on-line

Brand Center — personalize e baixe o logotipo do seu Rotaract Club, 
materiais promocionais e muito mais.

Rotary Showcase — seja inspirado por projetos humanitários concluídos 
e publique o seu para que todos o conheçam.

Rotary Ideas — encontre ideias de serviços, solicite contribuições, ache 
voluntários, materiais ou parceiros para seus projetos.

Grupos de Discussão — compartilhe suas experiências e ideias com 
associados de todo o mundo,

Página do Rotaract no Facebook — conecte-se com rotaractianos e 
rotarianos que os apoiam.

Twitter do Rotaract.

Instagram do Rotary International.

Eventos e reconhecimentos

Semana Mundial do Rotaract — comemora o impacto global do Rotaract 
na semana do dia 13 de março.

Reconhecimento do RI a Projetos Excepcionais do Rotaract — 
prestigia Rotaract Clubs que estão promovendo mudanças positivas 
através de projetos comunitários e internacionais.

Menção do Rotary a Rotaract Clubs — reconhece Rotaract Clubs que 
atingiram metas alinhadas com o Plano Estratégico do Rotary.
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BOM SABER
Esta é a edição de 2018 do 
Manual do Rotaract: um guia 
para clubes e patrocinadores. 
As informações aqui contidas 
são baseadas nos Estatutos 
e Regimento Interno do 
Rotary International e no 
Código Normativo do Rotary. 
Consulte estes documentos 
para verificar a norma rotária 
específica. Emendas aos 
documentos listados acima, 
que tenham sido editadas 
pelo Conselho Diretor do 
Rotary International, têm 
prevalência sobre as normas 
mencionadas neste manual.

Envie perguntas e 
comentários para  
rotaract@rotary.org.

Comunicações e publicações

Young Leaders in Action — boletim mensal que cobre programas rotários 
para jovens líderes, inclusive o Rotaract.

Guia de identidade visual: programas do Rotary para jovens líderes 
— oferece inspiração e melhores práticas associadas a logotipos, paletas de 
cores, tipografia, etc.

Normas associadas ao Rotaract.

Estatutos Prescritos para o Rotaract Club.

Regimento Interno Recomendado para o Rotaract Club.

Formulário de Certificação do Rotaract Club.

Responsabilidades de Patrocínio de Rotary Clubs.

Kit do Ciclo do Projeto — oferece orientações de planejamento, execução 
e troca de ideias de projetos de serviço.

Áreas de Enfoque do Rotary — introdução às seis áreas de enfoque, com 
exemplos de projetos humanitários em cada uma delas.

Ferramentas para Identificar as Necessidades da Comunidade —  
guia para a identificação eficaz de projetos comunitários.

Código Normativo do Rotary — decisões aprovadas pelo Conselho 
Diretor do RI.

Visite Rotary.org/pt para acessar mais recursos sobre patrocínio,  
copatrocínio e apoio a Rotaract Clubs. Perguntas? Envie um e-mail  
para rotaract@rotary.org.
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