
 

 

1 / 7 

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS MEMBROS DA COMISSÃO DISTRITAL DO 

PROGRAMA DE INTERCÂMBIO DE JOVENS DO ROTARY  

DO DISTRITO 4760 

 

A Comissão Distrital do Programa de Intercambio de Jovens – PIJ , do Rotary Internacional – Distrito 4760, 

estabelece neste documento as responsabilidades e atribuições para os membros da comissão distrital, 

visando dar direcionamento para as atividades. 

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 - A comissão distrital é composta pelo Presidente (Chairman), pelo Co-Chairman, Correspondente 

Internacional, Coordenadores, Assistente de Coordenação e Secretária, cujas as atribuições estão 

descritas abaixo: 

 

Chairman 

Deve consultar o governador sobre as decisões a serem tomadas e indicar os membros para compor a 

comissão definindo as responsabilidades de cada um.  Manter uma comunicação regular com o Rotary 

Internacional, o governador e os clubes.  As suas atribuições estão abaixo descritas: 

I. Coordenar e promover as atividades do programa de intercâmbio no distrito, 

II. Treinar as comissões de clube de Intercâmbio de Jovens.  

III. Definir as expectativas com relação aos estudantes recebidos do exterior e aos enviados a outro 

país. 

IV. Fornecer informações sobre recursos rotários disponíveis para ajudar a planejar atividades de 

Intercâmbio de Jovens. 

V. Incentivar clubes a envolver ex-participantes do programa nas atividades de Intercâmbio de Jovens.  

 

 Em relação aos esforços de proteção a jovens: 

 

VI. Treinar famílias anfitriãs, estudantes e voluntários.  
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VII. Avaliar todos os voluntários adultos envolvidos no programa, inclusive membros de comissão, 

famílias anfitriãs e rotarianos conselheiros, conduzindo entrevistas pessoais com os voluntários, 

solicitando que preencham e assinem a Declaração Juramentada para Trabalho Voluntário com 

Jovens e conduzindo checagem de histórico criminal e referências (inclusive em registros públicos). 

VIII. Assegurar que qualquer voluntário que tenha admitido, sido julgado culpado ou sido flagrado 

participando de abuso ou assédio sexual seja proibido de trabalhar com jovens em atividades 

rotárias. 

IX. Desenvolver um sistema de apoio aos estudantes que atenda aos requisitos de certificação de 

distritos. 

X. Estabelecer procedimentos para dar apoio ao estudante após uma alegação de abuso ou assédio, 

inclusive sua remoção de todo possível contato com o suposto abusador e, se necessário, sua 

transferência temporária à tutela de outra família. Duração do mandato Apesar de o conselho 

diretor do RI colocar o limite de três anos para ocupação do cargo de presidente da comissão 

distrital de Intercâmbio de Jovens, o conhecimento especializado exigido para que o programa 

tenha êxito pode requerer uma extensão desse prazo, permitindo que um sucessor seja 

devidamente treinado. 

  

Com relação ao envio de estudantes ao exterior:  

 

XI. Ajudar os clubes a selecionar estudantes. 

XII. Orientar estudantes e pais 

 

Co-Chairman 

Auxiliar e fornecer suporte em todas atribuições do Chairman e o representa no caso de sua ausência. 
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Correspondente Internacional 

Responsável pelo contato com os distritos estrangeiros, com a finalidade de captar vagas. 

I. Intermediar a comunicação com os distritos estrangeiros, 

II. Prospectar novas vagas de intercambio, 

III. Participar das conferencias internacionais e regionais de dirigentes de intercambio, 

IV. Atuar na mediação de crises envolvendo os intercambistas inbounds e/ou outbounds, 

V. Auxiliar nas orientações de inbounds e outbounds 

VI. Participar das reuniões semanais de comissão Distrital, 

VII. Enviar e receber a documentação dos intercambistas para/dos distritos estrangeiros, 

VIII. Auxiliar na recepção dos chairmans estrangeiros quando estiverem em Belo Horizonte 

 

Coordenador de Inbound 

I. Confirmar planos de viagem e obtenção de vistos para os estudantes.  

II. Coordenar as reuniões de orientação dos estudantes após sua chegada.  

III. Ajudar os clubes na seleção e orientação das famílias anfitriãs.  

IV. Receber os estudantes no aeroporto e coordenar a logística de sua partida. 

V. Receber as comunicações dos clubes sobre o comportamento dos intercambistas, em especial em 

casos de aplicação de advertência, repassando essas informações à Comissão Distrital para 

avaliação. 

VI. Verificar as autorizações para as viagens efetuadas pelos intercambistas. 

VII. Efetuar contato com os Oficiais de Intercâmbio para acompanhar o andamento do intercâmbio dos 

inbounds. 

 

Coordenador de Outbound: 

I. Orientar estudantes e pais.  

II. Confirmar planos de viagem e obtenção de vistos pelos estudantes.  
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III. Prestar assistência aos outbounds durante o intercâmbio, verificando e apoiando o processo de 

adaptação desses intercambistas.  

IV. Repassar informações aos correspondentes internacionais sobre o outbound, caso ocorram fatos 

que devam ser reportados ao Distrito anfitrião do intercambista,  

V. Analisar relatórios recebidos dos estudantes que estão no exterior e tomar as devidas medidas em 

resposta a qualquer irregularidade. 

VI. Organizar a reunião de Debriefing após o retorno dos outbounds ao Brasil. 

 

Coordenador de Imagem Pública 

É o responsável por planejar e coordenar atividades relacionadas à comunicação interna e externa, com o 

objetivo de alavancar e expor o PIJ e nossos serviços para o público externo e interno. Coordenador de 

Marketing se responsabiliza em zelar pelo conteúdo e identidade visual e garantir a integração e 

atualização das informações em todos os meios de comunicação. 

 

Coordenador de Intercâmbio de Curta Duração  

É o responsável por planejar, divulgar e coordenar o intercâmbio de curta duração. 

I. Fazer contatos com os parceiros 

II. Divulgar as vagas pré-existentes 

III. Conferir a documentação de inscrição dos Candidatos 

IV. Fazer orientações com estudantes e famílias 

V. Acompanhar os intercambistas de Curta duração mesmo que por telefone e manter a comissão do 

PIJ e o RC anfitrião informados de alguma questão. 

VI. Participar dos eventos rotários como representante da coordenação do PIJ 

VII. Propor e até promover com autorização da comissão do PIJ de eventos socioculturais visando 

captação de candidatos. 

VIII. Informar ao coordenador de Curta Duração sobre os possíveis candidatos 
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IX. Dar seu voto quando solicitado pelo presidente da comissão durante as reuniões, estar disponível 

para reunião semanal e ou extraordinária junto a comissão do PIJ 

 

Coordenador de Seleção Distrital 

É o responsável por planejar, organizar e coordenar toda dinâmica referente ao processo de seleção de 

candidatos ao programa de intercâmbio de jovens de longa duração. 

 

Assistentes de Coordenação:  

Dá suporte aos coordenadores no desempenho de suas respectivas funções. 

 

Secretária 

É responsável por checar os e-mails e direcionar aos respectivos responsáveis pela resolução do problema, 

organização da agenda da Comissão Distrital, recebimento e envio da documentação dos intercambistas, 

atendimento telefônico, envio de correspondências. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Chairman do PIJ do Distrito 4760 

 

Belo Horizonte, 01 de Julho de 2019

Guilherme Von Dollinger Belmani




