COMUNHÃO MUNDIAL E DESENVOLVIMIENTO DE LIDERANÇA
DETERMINACAO DE ELEGIBILIDADE – ANO ACADEMICO 2022/2023
Os programas Comunhão Mundial e Desenvolvimento de Liderança da Junta Geral de Ministérios
Globais tem como objetivo promover o desenvolvimento de liderança estratégica em toda a
comunidade eclesial, e em uma área de estudo diretamente relacionado a uma das quatro ênfases
da Junta de Ministérios Globais, que são :
1)
2)
3)
4)

Combater doenças relacionadas à pobreza, melhorando a saúde global,
Engajar-se em ministério junto às populações empobrecidas,
Criação de novos espacos para novas pessoas e renovação de igrejas locais existentes,
Desenvolvimento de líderes com principios cristãos para a Igreja e para o mundo.

Os programas acima mencionados visam candidatos que estejam fortemente relacionados com os
parceiros de missão da Junta Ministérios Globais , que tenham um forte compromisso de trabalhar
com comunidades empobrecidas, e cuja educação e trabalho futuro tenham um impacto positivo na
igreja e na comunidade. Um parceiro em missão da Junta de Ministérios Globais é uma igreja, ou uma
instituição , ecumênica ou de base , com a qual a temos um relacionamento ativo.
Por favor, reveja os critérios de elegibilidade dos quatro programas de bolsas descritas abaixo. Dois
são para estudantes internacionais (estrageiros), e dois são para os cidadãos norteamericanos ou
residentes permanentes de origem etnica diversificada. Se você se encaixar dentro de todos os
critérios de qualquer um dos quatro programas listados abaixo, por favor nos envie um e-mail para:
scholars@umcmission.org, informando em qual deles você acredita estar qualificado para se
inscrever, que grau acadêmico e qual a área de estudo você estará buscando.
Assim que recebermos sua resposta e avaliarmos a sua elegibilidade, lhe enviaremos, o mais rápido
que pudermos, e o mais tardar até novembro de 2020, novas informações sobre como fazer uma
pré-inscrição on-line. A concretização do nosso processo de inscrição inclue duas etapas : a
apresentação de uma pré-candidatura, seguida da inscrição própriamente dita. O prazo para précandidatura será em torno de 31 de janeiro 2021, e para a inscrição propriamente dita será em torno
de 30 de abril 2021.
Obrigado.
Cordialmente,

Alfiado Zunguza
Manager, Leadership Development Office

COMUNHÃO MUNDIAL E DESENVOLVIMIENTO DE LIDERANÇA
DETERMINACAO DE ELEGIBILIDADE – ANO ACADEMICO 2022/2023
VISÃO GERAL – COMUNHÃO MUNDIAL
O Programa de Bolsas da Comunhão Mundial é considerado o principal programa de bolsas da UMC. O Programa foi criado com o
objetivo de apoiar na educação de um grupo de líderes ao redor do mundo, para que possam servir na missão de suas igrejas e
comunidades após a conclusão de seus estudos. As áreas de estudo devem estar relacionadas às quatro áreas de estudo indicadas na
página anterio. Este programa é altamente seletivo e seleciona cerca de 10 a 15 novos destinatários a cada ano. Os candidatos podem
solicitar financiamento para um mestrado ou doutorado. Os bolsistas do do Programa Comunhao Mundial devem se dispor a oferecer 5
anos de serviço para as suas igrejas e / ou comunidades. Por razões orçamentarias e contextuais, priorizamos os candidatos que estão
estudando em suas regiões de origem.
COMUNHÃO MUNDIAL – BOLSA DE ESTUDO INTERNATIONAL
(WCI)

COMUNHÃO MUNDIAL – BOLSA DE ESTUDO NACIONAL (WCN)

Para se candidatar a WCI, você deve:
Para se candidatar a WCN, você deve:
o ser cidadão de um país que não seja os EUA;
o ser cidadão dos EUA ou residente permanente;
o ser membro da Igreja Metodista Unida ou de um parceiro
o ser membro da Igreja Metodista Unida;
em missão da Junta de Ministérios Globais (conforme
o ser pessoa de origem etnica diversificada;
o ser estudante exemplar e com um forte compromisso
definido acima);
cristão com a missão junto a comunidades empobrecidas;
o ser estudante exemplar com um forte compromisso
o ser admitido ou estar matriculado em um programa de
missionario cristao com comunidades empobrecidas;
estudo de uma Iinstituição de Ensino Superior, Mestrado ou
o ser admitido ou estar matriculado em um programa de
Doutorado, no momento da solicitacao; E
Mestrado ou Doutorado em uma instituição de ensino
o demonstrar evidência de necessidade financeira.
superior, no momento da inscrição;
o demonstrar a evidência de necessidade financeira; E
o ser recomendado pela Comissão de Bolsa ou pela liderança
da igreja em sua Região Eclesiástica.
VISÃO GERAL – DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA
O Programa de Desenvolvimento de Liderança consiste em apoiar a preparação de estudantes que irão trabalhar na promoção da
missão cristã nas áreas cujas ênfases foram mencionadas acima. O programa é muito competitivo e contempla um limitado numero
de novos beneficiários por ano. Os candidatos podem solicitar financiamento para estudo pós-secundário, mestrado, doutorado,
profissional, ou de desenvolvimento de liderança em instituições acadêmicas ou profissionais credenciadas. [Atenção: O Programa
de Liderança Nacional destina-se exclusivamente a estudantes norteamericanos.] Por razões orçamentais e contextuais, priorizamos
os os estudantes que estão estudando em suas regiões de origem.
DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA INTERNACIONAL
(ILDG)

DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA NACIONAL (NLDG)

Para se candidatar a ILDG, você deve:
Para se candidatar a NLDG, você deve:
o ser cidadão de um país que não seja os EUA;
o ser um cidadão dos EUA ou residente permanente;
o ser membro da Igreja Metodista Unida ou de um parceiro em
o ser um membro da Igreja Metodista Unida;
missão da Junta de Ministérios Globais (conforme definido
o ser uma pessoa de origem etnica diversificada;
acima);
o ter uma visão e compromisso de trabalhar com
o ter sido admitido ou estar inscrito num Curso Universitario,
comunidades empobrecidas;
Mestrado, Doutorado, ou num programa de estudo
o ser admitido, esta matriculado, ou frequentar um Curso de
profissionalizante de uma instituição acadêmica ou
Graduação em uma instituição credenciada no momento da
profissional , no momento da solicitação;
solicitação; E
o ser capaz de demonstrar a evidência de necessidade
o demonstrar evidência de necessidade financeira.
financeira; E
o ser recomendado pelo seu pastor/a.
Devido a significativa redução de fundos, ha uma grande proprabilidade do Programa de Desenvolvimento de Liderança
Internacional não dispor de recursos financeiros suficientes para contemplar estudantes que não estejam buscando formação
na área de teologia.
Prazos para a submissão de material
WCI, WCN, NLDG, e ILDG: Janeiro 2021: pre-inscrição/ Abril 2021: Inscrição completa
Não podem se candidatar: 1) funcionários (nem de sede, ou os ramos), diretores, missionários dos Ministérios Globais, 2)
Bispos de Igreja Methodist Unida (ativos ou aposentados), e 3) seus familiares.
O convite para preenchimento de uma pré-ou uma inscrição complete não significa que Ministerios Globais garantirá a concessão da
bolsa.

