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Cronograma e Processo dos Relatórios de Progresso  

  

  

Os líderes de área, coordenadores de distrito múltiplo e coordenadores distritais da Equipe Global de 

Ação deverão enviar um Plano de Desenvolvimento para apoiar as metas e objetivos do 

desenvolvimento de liderança, do quadro associativo e de serviços. Após o envio dos planos de 

desenvolvimento, os líderes de área, coordenadores de distrito múltiplo e coordenadores distritais 

enviarão os relatórios de progresso sobre o status das ações, atividades e eventos incluídos em seus 

planos.   

  

A ferramenta online de relatórios de progresso da Equipe Global de Ação está localizada no site de LCI 

em:  

  

Planos de Desenvolvimento e Relatórios de Progresso da Equipe Global de Ação de 2018-2019  

 

Os relatórios de progresso devem ser enviados continuamente durante o ano. Os líderes de área e 

coordenadores devem se certificar de que todos os relatórios de progresso estejam atualizados antes 

das reuniões programadas da diretoria internacional. Os líderes de área jurisdicional da Equipe Global de 

Ação analisarão os relatórios de suas áreas e fornecerão um resumo ao presidente de Área Jurisdicional 

da Equipe Global de Ação, que por sua vez, compartilhará com o presidente e vice-presidentes da 

Equipe Global de Ação e com a diretoria internacional e dirigentes executivos.  

  

A tabela abaixo mostra o cronograma das reuniões da Diretoria Internacional de LCI para 2018-2019. 

Certifique-se de que os seus relatórios de progresso estejam atualizados antes dessas reuniões 

programadas.  

  

Prazo para os Líderes de Área, 

Coordenadores de Distrito 

Múltiplo e de Distrito: 

Prazo para os Relatórios de 

Líderes e Vice-Líderes de Área 

Jurisdicional: 

Datas das Reuniões da 

Diretoria Internacional 

30 de setembro de 2018 8 de outubro de 2018 14 a 17 de outubro de 2018 

1º de março de 2019 15 de março de 2019 3 a 7 de abril de 2019 

24 de maio de 2019 7 de junho de 2019 30 de junho a 4 de julho de 

2019 

 

  
  
  

http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/gat-even/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-action-team/gat-even/index.php

