INSTITUTO AVANÇADO DE LIDERANÇA LEONÍSTICA
Lima, Peru
21 a 23 de abril de 2018

O objetivo do Instituto Avançado de Liderança Leonística é oferecer aos líderes Leões uma oportunidade para aperfeiçoar
habilidades em preparação para responsabilidades de liderança em níveis de divisão, região e de distrito.
QUALIFICAÇÕES DOS PARTICIPANTES

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO

1. Os candidatos ao instituto devem pertencer à Área
Jurisdicional III - América do Sul, América Central, México e
Ilhas do Mar do Caribe. O instituto será realizado em
português e espanhol. Os candidatos devem ser capazes de
entender e participar das aulas no idioma de instrução
indicado deste instituto.
2. Os candidatos devem ser Leões que tenham concluído um
mandato bem-sucedido como presidentes de clube, mas
que ainda não tenham atingido a posição de Primeiro ViceGovernador de Distrito. Os Leões que estão atualmente
servindo como presidentes de clube serão considerados
conforme a disponibilidade de espaço.
3. Os candidatos devem se comprometer em comparecer em
todos os dias do instituto, que inclui atividades de grupo
durante as refeições, entendendo que o tempo será escasso
para atividades pessoais. A participação em todas as sessões
de aula e refeições agendadas é obrigatória.

Todos os candidatos devem preencher os seguintes itens
e enviá-los conforme indicado abaixo.
Todo os
documentos preenchidos deverão ser apresentados até o
prazo final para serem considerados.

CUSTO DO INSTITUTO
Lions Clubs International estará cobrindo as despesas com
refeições e alojamento conforme a programação do instituto.
Note que, de acordo com as normas da diretoria, será cobrada
uma taxa de participação não reembolsável de US$ 125,00 para
ajudar a compensar parte dos custos de todos os institutos. Essa
taxa deve ser paga com pelo menos seis semanas de
antecedência à data de início do instituto. Por favor, não envie a
taxa até que receba uma carta confirmando a sua aceitação no
instituto. Os participantes serão responsáveis pelos custos de
transporte e demais despesas de viagem de ida e volta ao local
do instituto.
PROCESSO DE SELEÇÃO
Devido ao grande número de inscrições recebidas pela
associação, não há garantia de que o candidato será aceito. No
processo de seleção a Divisão de Desenvolvimento da Liderança
se esforça para conseguir a maior representatividade geográfica
possível dos distritos em todas as áreas jurisdicionais. Todos os
candidatos serão notificados sobre o status da seleção pelo
menos duas semanas após o prazo de inscrição por meio do
endereço de email fornecido no formulário de inscrição.
A Divisão de Desenvolvimento da Liderança de Lions Clubs
International reserva-se o direito de cancelar qualquer instituto
ou aulas em um idioma específico devido ao número insuficiente
de inscrições até o prazo final.
A divisão mantém a qualidade em todos os aspectos do instituto,
incluindo o programa, instrutores e o processo de seleção dos
participantes. A divisão trabalha juntamente com o Presidente
Internacional e o Comitê de Desenvolvimento da Liderança da
Diretoria Internacional.
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A. Formulário de Informações do Candidato
B. Formulário de Indicação do candidato - deve ser
assinado pelo:
1. **Governador de Distrito e deverá ser analisado
e apoiado pelo Primeiro Vice-Governador de
Distrito e Segundo Vice-Governador de Distrito
antes de ser encaminhado para LCI.
2. Coordenador da Equipe de Liderança Global de
Distrito
**Os candidatos de uma divisão ou região provisória
devem obter a assinatura do Presidente de Divisão ou
do Presidente de Região e Líder de Área da Equipe de
Liderança Global, respectivamente, no lugar do
Governador de Distrito.

Expectativas dos formandos do ALLI:
1. Almejar outras funções e responsabilidades de
liderança em suas respectivas divisões, regiões e
distritos.
2. Ajudar a desenvolver líderes Leões nos seus
respectivos clubes, divisões e distritos.
3. Servir como recurso de liderança nas suas
respectivas divisões, regiões e distritos.
4. Compartilhar as suas experiências no instituto
com os associados de sua divisão e distrito e
incentivar outros Leões qualificados a se
inscreverem nos institutos.
DATA FINAL DE APRESENTAÇÃO DOS FORMULÁRIOS:

5 de fevereiro de 2018

ENVIE A SOLICITAÇÃO PARA:
Departamento de Institutos e Seminários
Lions Clubs International
Fax: 630-706-9010
Email: institutes@lionsclubs.org
Incentivamos o preenchimento eletrônico deste formulário
para assegurarmos a precisão das informações. As
informações enviadas neste formulário podem ser salvas e
depois encaminhadas aos dirigentes para que assinem.
Para assegurar que as solicitações sejam recebidas em
tempo hábil, envie os formulários por email ou fax.
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FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DO CANDIDATO
Data Final de Apresentação dos Formulários:

5 de fevereiro de 2018

Escreva em letra de forma ou digite, e use folhas adicionais se necessário.
Nº do distrito _____________________ Nº de Associado ________________________
Nome ________________________________________ Sobrenome __________________________________________
Cargo Leonístico vigente ___________________________ Cargo mais alto ocupado no Lions ______________________
Oferecido nos idiomas*

Português

Espanhol

Se você selecionou mais de um idioma, indique seu idioma de instrução preferido: ________________________
*Sim, confirmo que sou capaz de entender e participar ativamente (leio, escrevo e falo fluentemente) no(s) idioma(s)
selecionado(s) acima.

Email**___________________________________________ Telefone preferido _______________________________
* Será utilizado em TODAS as comunicações referentes ao instituto - ESCREVA EM LETRA DE FORMA OU DIGITE
Estado ______________________

País ________________________

Sexo:

Masculino

Feminino

Nome do Lions Clube _____________________ Nº do Clube _____________ Mês e Ano que se associou: ____________
Data do mais recente mandato como Presidente de Clube e Nome do Lions Clube: _______________________________
Institutos de Liderança Leonística dos quais participou anteriormente (Locais e Datas): ___________________________
Cargos de dirigente ocupados no Lions Clube vigente: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Cargos ocupados em comitês do Lions clube vigente: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Lions clubes dos quais foi afiliado anteriormente: __________________________________________________________
Cargos de dirigente ocupados em Lions clubes anteriores: ____________________________________________________
Por que este instituto lhe interessa? ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Lions Clubs International não se responsabiliza por custos pessoais, incluindo, mas não limitados àqueles associados com o seguinte:
doenças, eventos não previstos ou outros pessoais, extravio ou roubo de propriedade dos participantes. Solicitamos aos
participantes que levem consigo informações sobre plano de saúde na eventualidade de necessitarem de atendimento.

Assinatura do Candidato _________________________________________________ Data _________________
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FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO
Data Final de Apresentação dos Formulários:

5 de fevereiro de 2018

OBSERVAÇÃO: O Governador de Distrito e o Coordenador da GLT de Distrito do distrito do candidato devem preencher e
assinar este formulário. Consulte as instruções para o Procedimento de Inscrição Escreva em letra de forma ou digite.
Formulários enviados sem as informações ou assinaturas necessárias não serão considerados para a seleção.
1. GOVERNADOR DE DISTRITO OU COORDENADOR DA GLT DE DISTRITO--Favor completar estas informações sobre
O CANDIDATO:

Nome do Candidato: _______________________________________________
De quais maneiras este candidato se beneficiará da participação no Instituto Avançado de Liderança Leonística?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Sim, este Leão consegue entender e participar das aulas no(s) idioma(s) de instrução indicado(s) para este instituto.

2. GOVERNADOR DE DISTRITO
Eu compreendo e concordo que no evento do candidato acima mencionado for selecionado para participar, mas não
cancela a sua inscrição para o Instituto Avançado de Liderança Leonística por escrito pelo menos 10 dias antes do
instituto, ou não participa de alguma parte do instituto, serão cobradas do distrito as refeições e a diária de hotel
referentes a um pernoite, de acordo com as normas da Diretoria.
Li e concordo com a norma de cancelamento aqui declarada.
Certifico que esta solicitação foi analisada e apoiada pelo Primeiro Vice-Governador de Distrito e pelo Segundo
Vice-Governador de Distrito antes de ter sido encaminhada para LCI.
_____________________________________________
Nome do Governador de Distrito

_______________________________________________
Assinatura do Governador de Distrito

_____________________________________________
Email (letra de forma)

_________________________
Nº de Associado

__________________
Data

3. COORDENADOR DA GLT DE DISTRITO
_____________________________________________

_______________________________________________

_____________________________________________
Email (letra de forma)

_________________________
Nº de Associado

Nome do Coordenador da GLT-D
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Assinatura do Coordenador da GLT-D

__________________
Data
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