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Capítulo X 

 

Desenvolvimento da Liderança 
 

Informações Gerais 
 
O objetivo da Divisão de Liderança é trabalhar com uma equipe cada vez maior de líderes Leões 
visionários em diversas culturas, aprimorando a capacidade dos líderes da nossa associação em 
nível de clube, distrito, distrito múltiplo e internacional. Os programas são apresentados de acordo 
com a seguinte estratégia: (1) Seminários de preparação de líderes patrocinados por Lions Clubs 
International e conduzidos em todas as partes do mundo; (2) em nível regional, no idioma local e de 
acordo com o contexto cultural; (3) através da Internet para apoiar todos os esforços de 
treinamento. 
 
A ênfase dos programas de liderança está no autodesenvolvimento e no reforço de habilidades 
básicas tais como teorias práticas do Leonismo referentes à liderança, estilos eficazes de liderança, 
inspirarem uma visão compartilhada, formação de equipe, comunicação intercultural, motivação e 
gerenciamento. Estas habilidades são desenvolvidas num programa integrado tendo por base um 
modelo de liderança de descoberta, análise, formação, organização, mobilização, inspiração e 
integração. 

 
O principal objetivo é equipar os líderes Leões com visão e habilidade para melhorar os esforços de 
serviço humanitário dos Leões. 
 

Equipe de Liderança Global 

 
Liderança é fundamental para o sucesso geral de qualquer organização.  Uma equipe de 
liderança eficaz oferecerá a visão, orientação e motivação necessárias para o Lions Clubs 
International continuar cumprindo a missão de oferecer serviços relevantes de qualidade a 
comunidade global.    
 
A Equipe de Liderança Global (GLT) oferece o foco necessário para um desenvolvimento da 
liderança efetivo, o que proporciona a Lions Clubs International um alicerce sólido para o sucesso 
futuro. A GLT incentiva a identificação e o desenvolvimento de líderes em todos os níveis da 
associação, oferecendo as informações necessárias, orientação e motivação.    Funcionando 
como uma equipe especializada paralela de apoio mútuo junto com a Equipe Global de Aumento 
de Sócios, a GLT está mais enfocada em ajudar no desenvolvimento da liderança, o qual é 
fundamental para o sucesso de todos os programas de LCI a para a futura viabilidade da 
associação como um todo. 
 
A estrutura da GLT, que engloba representantes em níveis internacional, de área jurisdicional, 
distrito e distrito múltiplo, inclui ainda as equipes de governadores de distrito e uma plataforma 
abrangente para o desenvolvimento de mais líderes qualificados no âmbito de clube e em níveis 
mais altos, assim incentivando o treinamento regional e abordagens que atendam às 
necessidades locais.   É fundamental que o trabalho conjunto com a Equipe Global de Aumento 
de Sócios (GMT) seja consistente e contínuo, com constantes consultas para que se obtenha um 
impacto positivo de ambas as equipes. 
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GLT de Distrito: Cada distrito tem uma GLT, composta de um Coordenador Distrital da GLT e a 
Equipe do Governador de Distrito, com o Segundo Vice-Governador de Distrito servindo como um 
contato da Equipe do GD. A partir de 2013-2014, os presidentes de divisão passam também a 
integrar a GLT de distrito. Caso haja necessidade, pode-se adicionar outros Leões qualificados.  

A GLT-D trabalhará em cooperação com a GMT-D (As Equipes dos GD são membros centrais 

tanto da GLT como da GMT em nível de distrito). Os Coordenadores Distritais de GLT e outros 
membros da equipe são indicados pelo Governador de Distrito, em consulta com o Líder de Área 
da GLT, Coordenador da GLT de Distrito Múltiplo (quando for o caso) e Primeiro e Segundo Vice-
Governadores de Distrito. 
 
As responsabilidades do coordenador da GLT de distrito incluem: 

 Apoiar e motivar a liderança dos clubes e divisões 
 Avaliar as necessidades de liderança e treinamento no distrito; transmitir estas 

necessidades ao Coordenador da GLT de Distrito Múltiplo  

 Estabelecer um plano de treinamento e desenvolvimento para o distrito sob a 
orientação do Coordenador da GLT de Distrito Múltiplo 

 Organizar e divulgar treinamentos nas convenções e conferências de distrito   

 Trabalhar em conjunto com os companheiros da GMT para identificar as 
necessidades e garantir sustentabilidade das oportunidades de treinamento 

 Instruir os Leões do distrito sobre os programas, ferramentas e recursos de 
desenvolvimento de liderança de LCI, incentivando o seu uso  

 Organizar os treinamentos de presidente de divisão e dirigentes de clubes 

 Organizar o treinamento de Leão Orientador Certificado; apoiar e aconselhar os 
LOCs  

 Organizar os workshops do Processo de Excelência de Clube 

 Certificar-se de que a orientação de novos sócios seja implementada de forma 
eficaz 

 Avaliar os programas de treinamento e desenvolvimento no distrito múltiplo e dar 
retorno à GLT de Distrito Múltiplo e Divisão de Liderança 

 Identificar e incentivar os líderes em potencial de acordo coma s suas aptidões, 
experiência e interesse; recomendar candidatos qualificados para prosseguir 
desenvolvendo, incentivar o envolvimento intenso com o Programa de Mentor do 
Lions  

 Identificar líderes na comunidade para se afiliarem ao Lions, contatar a GMT 
para acompanhamento 

 Garantir que o treinamento e desenvolvimento de liderança sejam enfatizados no 
distrito  

 Aumentar a conscientização e compreensão da necessidade de liderança de 
qualidade em todos os níveis da associação 

 
Para mais informações sobre a GLT, visite a página da Equipe de Liderança Global no website de 
LCI no endereço www.lionsclubs.org ou contate entre em contato por email.  
 
 

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/global-leadership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/
mailto:globalleadershipteam@lionsclubs.org
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Iniciativas para Preparação de Líderes 

 

Orientação para Dirigentes de Clube 
Os distritos devem realizar uma orientação para dirigentes de clube. Você, como governador de 
distrito e integrante importante da GLT distrital, deve se certificar de que este importante 
treinamento aconteça com a assistência de outros Leões experientes do distrito. A Divisão de 
Liderança oferece sugestões de currículo e de materiais para este programa. 
 
Eis algumas sugestões que o facilitador da orientação de dirigentes de clubes pode seguir ao 
preparar as sessões de orientação: 
 
1. Determinar os objetivos do programa em consulta com outros integrantes da GLT, 

especialmente os presidentes de divisão e os dirigentes do distrito. Pode ser útil fazer uma 
revisão dos resultados do programa do ano anterior. 

2. Determinar a data e o local da orientação de dirigentes de clube e tomar providências quanto às 
instalações. 

3. Identificar as pessoas que darão assistência durante o programa e suas responsabilidades. 
Certificar-se de que todas as pessoas compreendem o que se espera delas. 

4. Preparar uma agenda para o programa de orientação. Trocar idéias com as pessoas que forem 
dar assistência durante o programa. 

5. Quando preparar o programa, você deve incluir, junto com o material que já tem, aqueles que 
foram fornecido pela Divisão de Liderança. Acesse o Centro de Recursos de Liderança no 
Website de LCI para obter materiais e recursos adicionais que possam aprimorar o seu 
programa. Compartilhe estes materiais com os indivíduos que apresentarão os tópicos no 
programa de orientação. 

6. Incentivar os dirigentes de clube a participarem deste programa de orientação. Promover o 
programa nas reuniões de distrito, região e divisão. Enviar aos clubes do distrito informações 
sobre a data, local, etc. do programa de orientação. 

7. Preparar, distribuir e resumir as avaliações do programa. 
 
Alguns distritos realizam mais de uma sessão de orientação de dirigentes. Outros realizam este 
programa de orientação em níveis de região e divisão. 
 
A orientação de dirigentes e assessores distritais pode ser feita na mesma época ou 
separadamente. Os mesmos passos para a preparação se aplicam. 

 

Programa de Treinamento para Presidente de Divisão 
O Programa de Treinamento de Presidente de Divisão foi desenvolvido para atender necessidades 
mais diversas e singulares dos presidentes de divisão.  O programa, que agora está disponível em 
todos os idiomas oficiais de LCI, oferece aos distritos duas opções para implementação: A Opção 
A, que consiste de materiais online para autoaprendizado, e a Opção B, que é uma abordagem 
combinada de duas fases que consiste do curso online, uma tarefa preliminar ao workshop e um 
workshop de treinamento conduzido por um instrutor.  
 
Existem três componentes principais do programa:  

 O Treinamento Online do Presidente de Divisão, que é um módulo de autoaprendizado 
enfocado nas responsabilidades e desafios do cargo, e analisa os recursos disponíveis 
para maximizar o desempenho.  

 

 A Tarefa Preliminar ao Workshop do Presidente de Divisão, que requer que os presidentes 
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de divisão entrantes/em exercício contatem os Leões em nível de clube e distrito para reunir 
e analisar informações sobre a situação vigente da divisão. A informação coletada nesta 
tarefa preliminar é usada como base para o planejamento individual e atividades de grupo 
durante o workshop de treinamento.  

 

 O Workshop de Treinamento de Presidente de Divisão, que consiste de quatro sessões 
interativas de treinamento e inclui os seguintes assuntos: O Papel do Presidente de Divisão, 
A Facilitação da Comunicação em Todos os Níveis, Servindo como ‘Consultor de Clube’ e 
Estabelecimento de Metas e Planejamento de Ação para o Sucesso 

 
Para mais informações relacionadas a este programa, contate o Coordenador da GLT do seu 
Distrito, ou o Departamento de Aprendizado Facilitado da Sede de LCI. 
 

 

Programa de Treinamento do Segundo Vice-Governador de Distrito 
O Programa de Treinamento do Segundo Governador de Distrito é um programa de aprendizado 
combinado em duas fases que inclui um módulo de treinamento online e um currículo de workshop. 
O formato deste programa, que está disponível em todos os idiomas oficiais de LCI, proporciona 
aos distritos múltiplos flexibilidade na implementação do treinamento de forma que melhor atenda 
as necessidades dos seus segundos vice-governadores. 
 
A Fase 1 consiste do Treinamento Online do Segundo Vice-Governador de Distrito, a qual está 
disponível no Centro de Recursos de Liderança. O módulo de treinamento online analisa a 
abordagem de equipe para a liderança distrital, oferece uma visão geral das responsabilidades do 
cargo e explora o relacionamento entre a equipe do governador de distrito e a GMT/GLT com base 
em uma dinâmica de grupo. A Fase 2, o Workshop de Treinamento do 2º Vice-Governador de 
Distrito oferece um currículo interativo relativo às responsabilidades do cargo e desenvolvimento de 
liderança. 
 
Para mais informações relacionadas a este programa, contate o Coordenador da GLT de Distrito 
Múltiplo, ou o Departamento de Aprendizado Facilitado da Sede de LCI. 
 

 

Institutos de Liderança Leonística 
Os Institutos de Liderança oferecem uma oportunidade para os Leões desenvolverem habilidades 
de liderança em um ambiente interativo. Os instrutores são Leões experientes recomendados pelos 
Líderes de Área da GLT e aprovados pelo Presidente Internacional. 
 
A GLT determina os tipos de institutos mais indicados para as suas respectivas Áreas Jurisdicional. 
Nem todos os tipos de institutos (Instituto Avançado de Liderança Leonística, Instituto de Liderança 
para Leões Emergentes e Instituto de Preparação de Instrutores) estão disponíveis aos Leões em 
todas as áreas jurisdicionais. Consulte as respectivas seções do instituto no website de LCI para se 
informar sobre quais institutos acontecerão na sua Área Jurisdicional.  
 
A equipe do governador de distrito tem um papel muito importante no programa de Institutos de 
Liderança Leonística.  Em consulta com outros integrantes da GLT, você irá identificar possíveis 
líderes da sua área, divulgar os institutos e recomendar os candidatos mais qualificados para esta 
oportunidade singular de desenvolvimento de liderança.   
               
A Divisão de Liderança de Lions Clubs International mantém a qualidade em todos os aspectos do 

mailto:leadership@lionsclubs.org
mailto:leadership@lionsclubs.org
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instituto, incluindo o programa, instrutores e o processo de seleção dos participantes. A divisão 
trabalha juntamente com o Comitê de Liderança da Diretoria Internacional e o Presidente 
Internacional. 
 
Uma apresentação das qualificações e procedimentos para o Instituto de Liderança para Leões 
Emergentes, Instituto Avançado de Liderança Leonística, Instituto Regional de Liderança 
Leonística, Instituto de Preparação de Instrutores e a Série de Excelência de Preparação de 

Instrutores está disponível no website da associação, www.lionsclubs.org.  

 

Instituto de Liderança para Leões Emergentes 
Os Institutos de Liderança para Leões Emergentes foram desenvolvidos para aprimorar as 
habilidades dos sócios Leões em preparação para oportunidades de liderança em nível de clube, 
como para o cargo de presidente de clube. As datas e locais dos institutos estão disponíveis no 

website da associação, http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-

development/development-programs/emerging-leadership/index.php. 
 

Qualificações dos Participantes: Instituto de Liderança para Leões Emergentes 
 
1. Os candidatos devem ser Leões em dia com as suas obrigações junto à associação e que 
tenham servido com sucesso em um comitê do clube, mas que ainda não tenham ocupado o cargo 
de presidente do clube. Os presidentes fundadores de clube também se qualificam para esse 
instituto. 
2. Os candidatos devem estar dispostos a se dedicarem por três dias ao instituto, incluindo 
atividades de grupo durante as refeições. 
3.  Ao completarem o instituto, espera-se dos participantes que busquem responsabilidades de 

liderança em nível de clube. 
 

Custos do Instituto 

 
Lions Clubs International estará cobrindo as despesas com refeições e alojamento durante os dias 
da realização do instituto. Além disto, assim que for aprovada a participação no instituto, será 
cobrada uma taxa de inscrição não reembolsável de US$ 95,00 para ajudar a fazer frente a estes 
custos.  Os participantes serão responsáveis pelo seu transporte e despesas de viagem de ida e 
volta ao local do instituto.  Todos os participantes devem se hospedar no local designado para o 
instituto e devem participar de todas as sessões e refeições organizadas.  
 

Processo de Seleção 

 
Devido ao grande número de pedidos de inscrição recebidos na associação, não há garantia de 
que o candidato será aceito. Faz-se o possível para se ter o máximo de distritos representados em 
cada instituto. Como resultado e devido a limitações de espaço, talvez nem todos os candidatos 
recomendados sejam aceitos. Como governador de distrito, talvez lhe peçam para dar prioridade 
aos candidatos do seu distrito.  Após avaliar os formulários de inscrição, a Divisão de Liderança 
comunicará os resultados aos candidatos e prosseguirá com o processo de inscrição. 
 
A Divisão de 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 recebidas 
até o prazo final. 
 

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/emerging-leadership/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/emerging-leadership/index.php
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Procedimentos para a inscrição 

 
Os candidatos qualificados devem preencher o formulário de inscrição de duas páginas e enviá-lo 
para análise.  Os candidatos somente serão considerados quando todos os formulários forem 
preenchidos e recebidos pela Divisão de Liderança até a data do encerramento do prazo de 
inscrições.  As inscrições estão abertas quatro meses antes do início do instituto e se encerra cerca 
de dois meses e meio antes do mesmo.   Visite o website da associação para a programação atual 
de institutos na sua área jurisdicional e prazos de inscrição. Programação do Instituto de Liderança 
para Leões Emergentes 
 
Para se inscrever, os candidatos devem preencher o formulário, que inclui os seguintes 
documentos, e enviá-lo, com as assinaturas necessárias ao Departamento de Institutos e 
Seminários antes do encerramento do prazo. 
 

A.  Formulário de Inscrição preenchido 
B.  Formulário de Indicação de Candidato assinado pelo presidente do clube e governador de 

 distrito que estiverem servindo na data em que ocorre o instituto e o coordenador da GLT 
de distrito.   

 
Para maiores informações relativas ao programação do Instituto de Liderança para Leões 
Emergentes contate: 
 
Lions Clubs International  
Divisão de Liderança 
Departamento de Institutos e Seminários 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA 
Fax: 630-706-9010 

E-mail:  institutes@lionsclubs.org 

 

Instituto Avançado de Liderança Leonística  
Os Institutos Avançados de Liderança Leonística ( conhecido anteriormente como Instituto de 
Liderança para Leões Seniores)buscam aperfeiçoar as habilidades dos líderes Leões para 
prepará-los para as responsabilidades de liderança em nível de divisão, região e distrito, as 
suas datas e locais são publicados no website da associação:  
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-
programs/senior-lions-leadership-institutes/index.php 
 

 

Qualificações dos Participantes: Instituto Avançado de Liderança Leonística 
 
Os candidatos deverão ser Leões que já tiveram experiência servindo como instrutores em 
eventos de treinamento Leonístico e que podem se beneficiar deste curso de aprimoramento 
(Leões com vasta experiência como instrutores ou como treinadores profissionais não são 
recomendados para este instituto). Os candidatos deverão demonstrar habilidades 
comprovadas de treinamento e um profundo interesse em continuar aprimorando tais 
habilidades. Governadores de Distrito qualificados serão considerados para participar de um 
Instituto de Preparação de Instrutores com base em espaço disponível apenas. 
 
 

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/emerging-leadership/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/emerging-leadership/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/emerging-leadership.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/emerging-leadership.php
mailto:institutes@lionsclubs.org
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Custos do Instituto 
 

Lions Clubs International se responsabiliza pelas despesas de refeições e hospedagem pelos dias 
de duração do instituto. Além disto, assim que for aprovada a participação no instituto, será cobrada 
uma taxa não reembolsável de US$ 95,00 para ajudar a fazer frente aos custos. Os participantes 
são responsáveis pelo pagamento de seu transporte e demais despesas relacionadas com as 
viagens de ida e volta do instituto. Todos os participantes precisam se hospedar no local designado 
pelo instituto e precisam participar de todas as sessões e refeições organizadas. 
 

Processo de Seleção 
 

Devido ao elevado número de inscrições recebidas pela associação, a matrícula no instituto não 
é garantida. Um esforço conjunto é feito para que o maior número de distritos sejam 
representados em cada instituto. Devido ao número limitado de lugares, pode ser que nem 
todos os candidatos recomendados serão aceitos. Como governador de distrito, você poderá 
ser convidado a colocar os candidatos do seu distrito em ordem de prioridade. Após a seleção 
dos pedidos de inscrição, a Divisão de Liderança comunicará os resultados aos participantes e 
providenciará o processo de inscrições.  
A Divisão de Liderança se reserva o direito de cancelar um instituto ou sua apresentação em 
algum idioma devido ao número insuficiente de inscrições enviadas até o prazo limite de 
inscrição. 
 

Procedimento para Inscrição 
 
Os candidatos qualificados devem preencher o formulário de inscrição de duas páginas e enviá-
lo para análise.  Os candidatos somente serão considerados quando todos os formulários forem 
preenchidos e recebidos pela Divisão de Liderança até a data do encerramento do prazo de 
inscrições.  As inscrições estão abertas quatro meses antes do início do instituto e se encerra 
cerca de dois meses e meio antes do mesmo.   Visite o website da associação para a 
programação atual de institutos na sua área jurisdicional e prazos de inscrição. Instituto 
Avançado de Liderança Leonística 
 
Para se inscrever, os candidatos precisam preencher o formulário, que inclui os seguintes 
documentos e enviá-lo para o Departamento de Institutos e Seminários, com todas as 
assinaturas necessárias, antes do encerramento do prazo. Antes de encaminhar para a sede 
internacional, a equipe distrital de liderança incluindo o governador, primeiro e segundo vice-
governadores, presidente de divisão e coordenador da GLT de distrito devem conferir todas as 
inscrições:  
 
 A. Formulário de inscrição preenchido 

B. Uma carta de recomendação assinada pelo governador de distrito em exercício e do 
coordenador da GLT de distrito.   

   
Se desejar mais informações sobre o programa do Instituto Avançado de Liderança Leonística, 
favor entrar em contato com: 
 
Lions Clubs International  
Divisão de Liderança 
Departamento de Institutos e Seminários 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA 
Fax: 630-706-9010 
E-mail:  institutes@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/senior-lions-leadership-institutes/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/senior-lions-leadership-institutes/index.php
mailto:institutes@lionsclubs.org
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Institutos Regionais de Liderança Leonística 
 
O programa de Instituto Regional de Liderança Leonística é um programa de subsídios que 
permite que os distritos múltiplos e únicos façam um pedido de auxílio financeiro para 
desenvolver institutos de treinamento de liderança em seu próprio distrito múltiplo ou único. A 
Divisão de Liderança fornece diretrizes específicas para maximizar a qualidade dos Institutos 
Regionais de Liderança Leonística.  
 
Permite-se um montante de até US$143 por participante por instituto, até o máximo de 
US$10.000 para distritos múltiplos ou únicos participando do instituto pela primeira e segunda 
vez, sem ultrapassar 50% do custo total do instituto. Até US$ 7.500 está disponível aos 
participantes deste instituto que tenham recebido anteriormente duas ou mais vezes 
financiamento, sem ultrapassar 50% do custo total do instituto. 
 
Um email com links para os procedimentos e formulários de solicitação de financiamento é 
enviado a cada distrito múltiplo e único até a primeira semana de fevereiro do ano Leonístico 
anterior. Os procedimentos incluem informações referentes ao programa de Institutos Regionais 
de Liderança Leonística, diretrizes para o planejamento do instituto, um modelo de 
programação e um Relatório de Despesas para Reembolso. 
 
Os pedidos de Subsídio para Instituto Regional de Liderança Leonística deverão ser enviados à 
Divisão de Liderança e Lions Clubs International para consideração até 30 de abril do ano fiscal 
anterior. Os pedidos recebidos após esta data serão considerados conforme a ordem de 
recebimento, dependendo da disponibilidade de fundos. Visite Instituto Regional de Liderança 
Leonística para mais informações sobre o programa. 
 

 

Instituto de Preparação de Instrutores 
O Instituto de Preparação de Instrutores tem como objetivo o desenvolvimento e a expansão de 
instrutores Leões capacitados. O currículo focaliza não apenas as habilidades de apresentação, 
mas engloba também habilidades e conceitos que exercem impacto na qualidade didática 
visando à eficiência dos programas de desenvolvimento de liderança de Lions Clubs 
International. Os Leões participantes deste curso de quarto dias terão que facilitar um evento de 
treinamento dentro de 6 (seis) meses do instituto, para que sejam considerados formandos do 
IPI. Os instrutores são Leões com vasta experiência didática e como Leões facilitadores. Estes 
institutos são oferecidos anualmente em todas as áreas jurisdicionais. Os locais e programação 
são publicados com os formulários no website da associação, 
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-
programs/faculty-development-institutes/index.php.  
 
Todos os anos os governadores de distrito e os coordenadores da GLT de distrito recebem 
informações sobre os formandos deste instituto na sua área respectiva. Recomendamos que os 
governadores de distrito aproveitem os formandos do Instituto de Preparação de Instrutores, 
incluindo-os como instrutores em seminários de treinamento e workshops do distrito.  
 

Qualificações dos participantes: Instituto de Preparação de Instrutores 
 
Os participantes serão selecionados dos pedidos recebidos e aprovados pelo diretor 
internacional da área jurisdicional. Candidatos que se qualificam são Leões com alguma 
experiência em servir como treinadores em eventos Leonísticos e que poderiam se beneficiar 

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/news-train-regional.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/news-train-regional.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/faculty-development-institutes/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/faculty-development-institutes/index.php
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deste curso intensivo de aperfeiçoamento de habilidades (Leões que tenham experiência 
suficiente como instrutores em assuntos Leonísticos ou como treinadores profissionais não são 
recomendados para este instituto, mas podem se inscrever nele).  Os candidatos devem ter 
demonstrado habilidades didáticas básicas e ter um profundo interesse em desenvolver ainda 
mais estas habilidades. Os governadores de distrito que se qualificaram serão considerados 
para a participação no Instituto de Preparação de Instrutores somente se houver vaga 
disponível. 
 

Custos do Instituto 
 
Lions Clubs International estará cobrindo as despesas com refeições e alojamento durante os 
dias da realização do instituto. Além disto, assim que for aprovada a participação no instituto, 
será cobrada uma taxa de inscrição não reembolsável de US$ 95,00 para ajudar a fazer frente 
a estes custos.  Os participantes serão responsáveis pelo seu transporte e despesas de viagem 
de ida e volta ao local do instituto. Todos os participantes devem se hospedar no local 
designado para o instituto e devem participar de todas as sessões e refeições organizadas.  

 

Processo de Seleção 
 
Devido ao grande número de pedidos de inscrição recebidos na associação, não há garantia de 
que o candidato será aceito. Faz-se o possível para se ter o máximo de distritos representados 
em cada instituto.  Como resultado e devido a limitações de espaço, talvez nem todos os 
candidatos recomendados sejam aceitos. Como governador de distrito, talvez lhe peçam para 
dar prioridade aos candidatos do seu distrito. Após avaliar os formulários de inscrição, a Divisão 
de Liderança comunicará os resultados aos candidatos e prosseguirá com o processo de 
inscrição. 
 
A Divisão de 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. 
 

Procedimento para Inscrição 
 

Os candidatos qualificados devem preencher o formulário de inscrição de duas páginas e enviá-
lo para análise.  Os candidatos somente serão considerados quando todos os formulários forem 
preenchidos e recebidos pela Divisão de Liderança até a data do encerramento do prazo de 
inscrições.  As inscrições estão abertas quatro meses antes do início do instituto e se encerra 
cerca de dois meses e meio antes do mesmo.   Visite o website da associação para a 
programação atual de institutos na sua área jurisdicional e prazos de inscrição. Instituto de 
Preparação de Instrutores 
 
Para se inscrever, os candidatos precisam preencher o formulário e enviá-lo, com todas as 
assinaturas necessárias, ao Dept. de Institutos e Seminários antes do encerramento do prazo. 
Antes de encaminhar para a sede internacional, a equipe distrital de liderança, incluindo o 
governador, primeiro e segundo vice-governadores, presidente de divisão e coordenador da 
GLT de distrito, deve conferir todas as inscrições:  
 
 A. Formulário de inscrição preenchido 

B. Uma carta de recomendação assinada pelo governador de distrito em exercício e pelo 
Presidente de Conselho que estará servindo durante a realização do instituto e pelo 

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/faculty-development-institutes/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/faculty-development-institutes/index.php
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coordenador da GLT de distrito múltiplo. Os candidatos dos distritos únicos deverão obter a 
assinatura do governador de distrito e do líder de área da GLT.  
 
Se desejar mais informações sobre o programa do Instituto de Preparação de Instrutores 

entre em contato com: 
 
Lions Clubs International  
Divisão de Liderança 
Departamento de Institutos e Seminários 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA 
Fax: 630-706-9010 
E-mail:  institutes@lionsclubs.org 

 
 

Série de Excelência para Preparação de Instrutores  
A Série de Excelência para Preparação de Instrutores consiste de um programa elaborado para 
trazer nova energia e oferecer através da web apoio ao desenvolvimento contínuo dos 
formandos do Instituto de Preparação de Instrutores. O formato do programa é composto por 
quatro sessões de webinars realizados em duas datas estabelecidas, com um mês de intervalo, 
contendo duas sessões consecutivas online de aproximadamente 75 minutos cada que 
ocorrem em cada data. Os assuntos incluem uma discussão sobre os sucessos, desafios e 
recursos de treinamento; métodos para melhorar e maximizar as habilidades de apresentação e 
facilitação, e facilitação de webinar. Os instrutores devem ser Leões com habilidades 
comprovadas e vasta experiência como facilitadores dos Instituto de Preparação de Instrutores.  
 

Qualificações dos Participantes: Série de Excelência para Preparação de Instrutores 
 
Os candidatos devem ser Leões que tenham finalizado com sucesso o Instituto de Preparação 
de Instrutores (IPI) patrocinado por LCI. Os candidatos devem ser capazes de participar em 
Inglês, devendo se comprometer com as duas datas e horários programados para as quatro 
sessões online. É necessária a participação em todos os quatro webinars e a conclusão das 
tarefas preliminares para que se seja considerado como um graduado do programa.  
 
A participação limita-se a 25 Leões que atinjam os requisitos e que possam se beneficiar deste 
curso de aprimoramento (não se recomenda, porém estes ainda possam se inscrever, a este 
instituto Leões com vasta experiência como instrutores ou como treinadores profissionais). 
Como se trata de um programa ao vivo, baseado na web, os participantes também devem ter 
acesso a um computador com uma conexão para internet de alta velocidade e recursos de 
áudio com um microfone.  
 

Custo do programa 
 
Não há nenhuma taxa cobrada para participação neste programa.  
 

Processo de Seleção 
 
Devido ao grande número de pedidos de inscrição recebidos na associação, não há garantia de 
que o candidato seja aceito no programa. Faz-se o possível para se ter o máximo de áreas 
geográficas representadas em cada instituto. Devido a limitações de espaço (25 participantes) 
talvez nem todos os candidatos recomendados sejam aceitos. Após avaliar os formulários de 

mailto:institutes@lionsclubs.org
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inscrição, a associação comunicará os resultados aos candidatos e prosseguirá com o 
processo de inscrição. 
 
A Divisão de Liderança de Lions Clubs International reserva-se o direito de cancelar este 
programa devido ao número insuficiente de inscrições até o prazo final estabelecido. 
 

Procedimentos para a inscrição 
 
Os candidatos qualificados devem preencher os itens específicos e enviá-los para análise.  Os 
candidatos somente serão considerados quando todos os formulários forem preenchidos e 
recebidos pela Divisão de Liderança até o encerramento do prazo de inscrições. Os formulários 
de inscrição são enviados aos formandos do Instituto de Preparação de Instrutores cerca de 
quatro meses antes do início do programa e deve ser submetido à sede cerca de dois meses 
antes do mesmo.  
 
Para se inscrever, os candidatos devem preencher o formulário, enviá-lo ao Departamento de 
Institutos e Seminários antes do encerramento do prazo:  

 
A. Formulário de Inscrição preenchido 
B. Formulário de Indicação de Candidato assinado pelo presidente de conselho, 

governador de distrito que estiver servindo na data em que ocorrer o instituto e o 
coordenador da GLT de distrito múltiplo. Os candidatos de distritos únicos devem obter a 
assinatura do governador de distrito e do líder de área da GLT. 

 
Para obter mais informações relativas ao programa da Série de Excelência para a Preparação 
de Instrutores, entre em contato com: 
 
Lions Clubs International  
Divisão de Liderança 
Departamento de Institutos e Seminários 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA 
Fax:  630-706-9010 

E-mail:  institutes@lionsclubs.org 

 

Programa de Financiamento da GLT de Distrito 
A Divisão de Liderança oferece financiamento limitado para apoiar a implementação do 
Treinamento de Presidente de Divisão, o qual é fundamental para o desenvolvimento e apoio 
aos clubes.  As despesas elegíveis serão reembolsadas com base em fundos equiparados em 
um valor até US$ 500 por distrito por ano.  O financiamento deve ser solicitado pelo 
Coordenador da GLT de Distrito, com a aprovação do Governador.   O financiamento deve ser 
aprovado por LCI antes do treinamento para assegurar os fundos. Para solicitar financiamento, 
preencha os formulários de solicitação e envie ao Coordenador de Distrito da GLT antes do 
treinamento. 
 
Visite o Programa de Financiamento da GLT de Distrito para detalhes específicos e critério de 
qualificação para o programa. 
 
 
 

mailto:institutes@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/global-leadership-team/glt-funding.php
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Apoio para Treinamento de Distrito Múltiplo  
A verba da Divisão de Liderança inclui um financiamento limitado para treinamento conduzido 
em nível de distrito múltiplo. Este programa permite que os distritos múltiplos solicitem 
financiamento para dois seminários de liderança por ano fiscal, sendo um para primeiros vice-
governadores e outro para segundos vice-governadores de distrito. Os distritos múltiplos 
precisam fazer o pedido e receber aprovação prévia para o financiamento, o qual é de US$100 
por primeiro vice-governador participante, e US$75 por segundo vice-governador de distrito. 
 
Os distritos múltiplos patrocinam seminários de primeiros vice-governadores ou de 
governadores de distrito eleitos para ajudar os governadores entrantes a compreenderem suas 
responsabilidades. Um currículo com material didático para uso nestes seminários é oferecido 
pela Divisão de Liderança aos distritos múltiplos. Este material se destina a complementar o 
currículo apresentado no Seminário de Governadores Eleitos, realizado em conjunto com a 
convenção internacional. 
 
Os distritos múltiplos conduzem treinamento para os segundos vice-governadores de distrito 
para desenvolver as suas habilidades e aumentar o conhecimento sobre as funções e 
responsabilidades dos líderes perante o distrito. A Divisão de Liderança oferece o currículo para 
cada distrito múltiplo.   
 

Seminário para Governadores de Distrito Eleitos 
Anualmente, os governadores eleitos de todas as partes do mundo participam do Seminário de 
Governadores Eleitos, realizado antes da convenção internacional. No seminário, os governadores 
eleitos recebem treinamento interativo de liderança conduzido pela associação. O seminário 
incentiva a aprendizagem de funções e responsabilidades de líder, incluindo a apresentação de 
meios para atingir as metas do presidente internacional entrante. 
 
O corpo docente do Seminário de Governadores Eleitos é composto de líderes Leões de todas as 
partes do mundo com vasto conhecimento e experiência sobre o Leonismo. As sessões são 
conduzidas nos idiomas oficiais da associação e, quando necessário, há tradução simultânea. A 
Divisão de Liderança prepara todo o currículo e materiais relacionados. 
 
Consulte o website de LCI para informações específicas relacionadas a este programa de 
treinamento anual: Governadores de Distrito Eleitos. 
 

 

Seminários Adicionais de Liderança 
 
A Equipe de Liderança Global apresenta seminários adicionais de liderança para apoiar as 
iniciativas de LCI conforme determinação da Diretoria Internacional. Workshops de treinamento 
poderão ser apresentados para abordarem necessidades de áreas geográficas específicas ou 
de enfoque especial, tal como aumento de sócios (quadro social, extensão e conservação) e 
desenvolvimento da liderança.  
 
Por meio desses seminários interativos os Leões adquirem maior entendimento de sua missão, 
tendo ainda a oportunidade de compartilharem conhecimentos e experiências com outros 
Leões. Os participantes recebem recursos e informações que devem ser utilizadas em 
workshops no distrito para aprimorarem as habilidades de outros Leões.  
 
 

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/dge-seminar/index.php
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CENTRO DE RECURSOS DE LIDERANÇA 
O Centro de Recursos de Liderança, disponível no website da associação, é de fácil utilização e 
oferece ferramentas e recursos valiosos de desenvolvimento da liderança. Atualmente, este 
centro contém cinco categorias de informações:  
 

Equipe de Liderança Global 
As informações relacionadas à Equipe de Liderança Global, que inclui a estrutura da equipe 
em âmbito de distrito, distrito múltiplo e internacional. 
 

Centro Leonístico de Aprendizagem: 
O Centro Leonístico de Aprendizagem é um programa eletrônico, o qual pode ser acessado 

através do site da associação na Internet (www.lionsclubs.org). A aprendizagem 
eletrônica permite que os Leões aproveitem as principais vantagens do treinamento online, 
tais como, acesso durante 24 horas por dia e progresso determinado pelo próprio usuário. 
Os usuários estabelecem uma conta pessoal com o número de sócio de Lions e isto permite 
um registro pessoal de cada Leão que completa s cursos online. 
 
O Centro Leonístico de Aprendizagem oferece aos Leões a oportunidade de aperfeiçoarem 
seus conhecimentos sobre o Leonismo e fortalecimento de suas habilidades de liderança. O 
conteúdo do curso foi preparado para atender as necessidades de um novo Leão que 
precise de orientação, como Introdução à Liderança Leonística, e a Leões sócios antigos 
que procurem informações sobre o curso de Tomada de Decisões. As informações são 
apresentadas em um formato informativo e interativo.  
 

Materiais e Recursos de treinamento 
Vários pacotes com currículos de treinamento, contendo guias para instrutores, materiais 
para participantes, slide de apoio e apostilas para workshops de treinamento para 
Presidente de Divisão e Dirigente de Clube, e outros mais. Nos recursos há apresentações 
das quais se pode fazer download, como os Módulos de Orientação e apresentações de 
slides com notas do apresentador para assuntos de Conquista de Metas, Papel em Grupos 
e Cultivando os Novos Clubes. 
 

Preparação de Líderes 
Esta seção contém informações sobre os programas de preparação e desenvolvimento de 
liderança da associação, incluindo os Institutos de Liderança Leonística, Institutos de 
Preparação de Instrutores, webinars de habilidades de liderança, Seminários de 
Governadores de Distrito Eleitos e programas de apoio à liderança regional.  
 

Comunicações de Liderança 
As Comunicações de Liderança tem como objetivo o aumento do sucesso de Leões em 
papeis de liderança. As comunicações são o Boletim Eletrônico Rede de Líderes, áudios de 
podcasts e histórias de sucesso de liderança contadas por Leões.   
 
 

O Centro de Recursos de Liderança assiste a equipe do governador de distrito e o coordenado 
de GLT com os programas locais de treinamento. Os materiais são de fácil acesso e podem ser 
modificados para acomodar as necessidades locais.  


