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Sobre os Lions Clubes Universitários 
Os Lions clubes universitários oferecem aos estudantes, administradores, ex-alunos e membros da comunidade uma ma-
neira de servirem a comunidade universitária através do trabalho conjunto. Mesmo que os clubes universitários sejam
diferentes dos Lions clubes tradicionais, os seus sócios têm os mesmos direitos e responsabilidades.

Como assessor de clube universitário será necessário que dedique tempo e esforço, além de oferecer orientação para
manter um clube relevante e robusto. O conselheiro estudantil (se for o caso), Leão orientador e Lions clube patrocina-
dor serão vitais para o sucesso do clube. Pontos importantes a ter em mente durante o desenvolvimento de um clube
universitário:

• Considere identificar uma atividade a ser implementada em determinada comunidade para ajudar a atrair só-
cios para que possa organizar o clube. O enfoque de determinado clube poderá ser campanhas de doação de
sangue, trabalho em ajuda aos deficientes, acampamentos esportivos que poderão oferecer assistência aos jo-
vens da região ou uma missão de clube universitário. 

• Clubes universitários, por sua natureza, têm uma grande perda de sócios pois os alunos se transferem ou se
formam, portanto, o recrutamento contínuo de sócios é uma prioridade. 

• É recomendado que as quotas sejam cobradas e os dirigentes sejam eleitos com antecedência, já que os estu-
dantes podem estar de férias no vencimento do pagamento das quotas, ou no início de um novo ano fiscal. Isto
evitará algum lapso em termos de pagamento das quotas e eleição dos dirigentes. 

• Os Lions Clubes Universitários recebem um período prolongado de ajuste nas faturas. Portanto, para os alu-
nos que não retornam à escola depois das férias, os clubes serão reembolsados se o aluno saiu da escola antes
do prazo previsto (leia a página 10).

• Devido às limitações orçamentárias, as reuniões dos clubes universitários provavelmente não incluirão refei-
ções. Sugerimos que providencie apenas alguns comes e bebes para a reunião.

• Os dirigentes do clube poderão solicitar sua orientação quanto ao gerenciamento do clube e relatórios.

• Os clubes universitários deverão ser incentivados a planejar atividades com outros Lions clubes da região para
campanhas de angariação de fundos e ideias para projetos, tornando-se ainda mais familiarizados com a asso-
ciação. Contudo, é importante deixar que os sócios do clube universitário determinem os tipos de projetos que
o clube estará implementando e a forma em que serão implementados. Não permita que os Leões do distrito
controlem o projeto. Sempre diga aos Leões que você é muito agradecido pela ajuda e orientação que propor-
cionam aos sócios do clube universitário, porém, devemos acatar as ideias dos alunos. 

• Incentive os sócios do clube universitário a criarem um site gratuito oferecido no e-Clubhouse (http://lion-
wap.org/eclub/index.php) e utilizarem e-mails e os sites de redes sociais, como o Facebook e o Twitter. Esses
sites são excelentes para enviar avisos sobre o clube e divulgar atividades e projetos, além de manter os sócios
atualizados sobre quem não poderá participar de certa reunião. 
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Responsabilidades

Responsabilidades do Especialista de Clube Universitário de Distrito

1. Supervisionar o desenvolvimento do Clube Universitário durante uma gestão de três anos
2. Seguir orientações e sugestões do coordenador da GMT de distrito, governador de distrito e LCI.
3. Estabelecer metas de desenvolvimento do clube universitário e planos de ação para atingi-las. Estas metas

devem incluir um cronograma e passos para a organização de novos clubes universitários e oferecer apoio para
o recrutamento de sócios nos clubes universitários já existentes. Uma cópia destas metas deve ser enviada ao
governador e ao coordenador da GMT de distrito.

4. Conduzir pesquisas para identificar áreas para possível atividade de extensão de clube universitário.
5. Proporcionar seminários de instrução e orientação sobre o desenvolvimento dos clubes universitário para só-

cios do distrito e para educadores e administradores universitários.
6. Comunicar-se mensalmente, ou com mais frequência se necessário, com o governador de distrito e coordena-

dor da GMT de distrito.
7. Escrever artigos sobre extensão de clubes universitários para publicações de distrito, distrito múltiplo e interna-

cionais.
8. Relatar o progresso ao governador de distrito e coordenador da GMT de distrito, incentivando-os a se torna-

rem diretamente envolvidos no crescimento do clube universitário. 
9. Oferecer auxílio para encorajamento, acompanhamento e motivação de todos os Leões que estejam ativamente

envolvidos na expansão e desenvolvimento de clubes universitários.
10. Trabalhar com o Leão orientador credenciado do clube universitário para incentivar os formandos pertencen-

tes ao clube a se transferirem para um Lions clube da comunidade. 
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Preparando-se Para o seu Mandato 
Há uma grande quantidade de recursos que você pode contar para garantir o sucesso durante o seu man-
dato como especialista de clube universitário. Antes de você assumir suas funções, pare um pouco para exa-
minar bem e entender os recursos à sua disposição. 

Materiais 

Kit de Lions Clube Universitário (KITCC): O kit contém todos os materiais necessários para a abertura de um
Lions clube universitário. Fazem parte do kit:

• Guia para o desenvolvimento de Lions Clubes Universitários (EX517) 
• Veja a diferença no seu campus universitário: Informações para conselheiros universitários (EX-514) 
• Folhetos sobre Lions clubes universitários (EX-537) 
• Pôsteres sobre Lions Clubes Universitários (EX-538) 
• Formulário de Certificação de Sócio Estudante (STU-5)
• Instruções para preencher o pedido de emissão da Carta constitutiva de Lions Clube (TK2)
• Pedido de Emissão da Carta Constitutiva de Lions Clube (TK-38A)
• Informe de Sócios Fundadores (TK-21A)
• Pedido de Sócios Fundadores de Lions Clube (STU-7)

Kit de extensão de novo clube (KITEXT) Este kit oferece informações detalhadas para fundar um novo clube, guia
para a entrega da carta constitutiva e guia de desenvolvimento de projetos. Embora haja algumas diferenças na forma-
ção de um clube universitário, o kit tradicional de extensão serve como excelente referência básica para ter em mãos em
suas atividades de extensão. 

Kit de Núcleo (KITBR): Este kit contém todos os materiais necessários para formar um núcleo. Quando o recruta-
mento de 20 sócios universitários for difícil de atingir, os núcleos são a alternativa ideal para formar um Lions Clube
com um grupo pequeno e começar imediatamente a fazer a diferença na comunidade. Os sócios passam a integrar um
Lions Clube “padrinho”, mas têm autonomia para realizar reuniões e promover seus próprios projetos. Esta é uma ex-
celente opção para manter o interesse de todos e deslanchar um projeto comunitário na universidade. 

Website de Lions Clubs International (www.lionsclubs.org): O site da associação está repleto de informações e re-
cursos vitais para oferecer-lhe assistência em seus esforços de extensão, com materiais que podem ser baixados. 
O site é muito abrangente e vale a pena dedicar algum tempo para se familiarizar com o seu conteúdo de grande valia. 
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Apoio e Orientação 
Em nível de distrito, há diversas pessoas à sua disposição para ajudá-lo nos seus esforços de extensão. Recorra a eles
quando tiver dúvidas, preocupações, ou precisar de conselho ou motivação. Como também, mantenha-os informados
sobre suas atividades de extensão de Lions clube universitário. 

Apoio de Distritos/Distritos Múltiplos

• Governador de Distrito – como representante do distrito de Lions Clubs International, o seu
governador/presidente de conselho arca com a responsabilidade de participar ativamente, inspirando-o
a administrar e promover um aumento efetivo de sócios e a organização de novos clubes.

• Coordenadores da GMT de Distrito – Os coordenadores são responsáveis pela análise de área, estabeleci-
mento de metas e desenvolvimento de planos de ação, comunicação e mentoreamento, todas as diretrizes para
o plano estratégico.

Apoio da Sede Internacional

O Departamento de Programas para Sócios e Novos Clubes poderá fornecer materiais e orientação para que possa pla-
nejar uma gestão bem sucedida como especialista de clube universitário. Contate-os para encomendar os kits de Lions
clube universitário e outros materiais, como também para verificar o andamento de formulários de fundação de clubes
recentemente enviados ou para responder perguntas sobre extensão. 

• Boletim Orgulho – Publicado duas vezes ao ano, o boletim oferece aos estudantes, professores e outros sócios
do clube universitário informações valiosas a respeito de ideias para projetos, novidades de Lions Clubs Inter-
national e muito mais. 

Formulários de Planejamento/Relatórios 
No final deste manual encontram-se modelos dos formulários a serem copiados para ajudá-lo a estabelecer metas e rela-
tar seus sucessos. Incluímos o seguinte:

• Lista de verificação do especialista de clube universitário (página 12) para manter controle das responsa-
bilidades anuais. 

• Quadro da Situação do Clube Universitário (página 13) para registrar a situação de todos os clubes uni-
versitários do seu distrito.

• Formulário de Desenvolvimento de Clube Universitário para começar a planejar a formação de um novo
clube universitário. 

• Relatório de progresso do especialista de clube universitário para fazer o rastreamento da evolução de
cada clube.

• Metas anuais/Plano de ação do especialista de clube universitário para formular metas anuais, planejar
etapas para alcançar os resultados desejados e fazer um rastreamento.
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Segredos para ter sucesso na extensão 
As sugestões abaixo irão ajudá-lo a alcançar o sucesso máximo em extensão de Lions clubes universitários. 

Explore as Oportunidades
Uma boa maneira de começar a sua gestão seria através de pesquisa em todas as faculdades e universidades do distrito 
ou distrito múltiplo. Considere procurar por faculdades e universidades que requeiram que os alunos dediquem horas
para atividades de serviço. Utilize o quadro da Situação do Clube Universitário (página 13) para registrar a situação dos
clubes universitários nesses locais. Este quadro será de grande valia quando estabelecer suas metas anuais. 

Crie metas anuais e um plano de ação
O ato de escrever suas metas é um exercício benéfico. O quadro não apenas o ajudará a articular o que o seu distrito ne-
cessita alcançar, como também, lhe fornecerá um mecanismo para medir o nível de sucesso. A criação de um plano de
ação para cumprir as metas o ajudará a torná-las realidade. Para a sua conveniência, um exemplar deste formulário 
está incluído no final deste manual. 

Tire proveito dos recursos oferecidos
Existem inúmeros recursos – tanto materiais quanto de líderes Leões – disponíveis para ajudá-lo a fazer dos seus esfor-
ços de extensão um sucesso. Não deixe de usá-los para seu pleno proveito. 

Seja entusiasta
Uma atitude positiva é contagiante. Seja trabalhando com o pessoal da universidade ou com os Leões do seu distrito,
manter uma atitude positiva motivará as pessoas ao seu redor a se envolverem. Se você, ou os Leões do seu distrito se
depararem com experiências frustrantes, seu entusiasmo constante os ajudarão a continuar com os seus planos e a supe-
rar qualquer desafio. 

Mantenha-se no rumo certo
Depois de estabelecer metas e elaborar planos de ação, não deixe de manter suas atividades planejadas e fazer um
acompanhamento do trabalho das pessoas à sua volta. Falta de foco ou de persistência com relação às suas atividades
pode fazer com que perca oportunidades valiosas. 

Esteja disponível
Coloque-se à disposição para prestar assistência e aconselhar Leões do seu distrito que possam precisar. Comunique-se
regularmente com eles para lhes dar incentivo e apoio. 

Divulgue os resultados
Mantenha os líderes Leões do seu distrito informados sobre o seu progresso preenchendo e enviando regularmente os 
formulários e relatórios incluídos neste manual. Escreva artigos para as publicações do distrito, distrito múltiplo e inter-
nacionais, fazendo ainda apresentações em eventos apropriados de distrito e clube. 

Conheça todos os ângulos do seu produto
Seja o especialista sobre clubes universitários do distrito/distrito múltiplo! Esteja familiarizado com os materiais de 
marketing de clube universitário e esteja preparado para responder perguntas frequentemente. 

Faça um acompanhamento
Peça a opinião dos alunos dos clubes universitários todos os anos. Como também, incentive os formandos a encontra-
rem um Lions clube local quando se formarem usando o Formulário de Formandos de Lions Clubes Universitários en-
contrado no nosso Website.
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Guia para o Desenvolvimento de Lions Clubes
Universitários 
Como especialista de clube universitário de distrito é importante que esteja familiarizado com o Guia para o
Desenvolvimento de Lions Clubes Universitários (EX-517). Perguntas específicas lhe serão feitas sobre os benefícios de
um Lions clube universitário, como formar um Lions clube universitário, o papel do clube patrocinador e jóias de
fundação/estrutura de quotas.

Por que Organizar um Lions Clube Universitário?

Os estudantes receberão conhecimentos sobre liderança e na área de negócios que serão valiosos, beneficiando-os por
toda a vida. Além dos inúmeros programas que visam atender os deficientes visuais, Lions Clubs International oferece
programas e diretrizes para atividades que contam com a participação ativa dos sócios, projetos verdes, atendimento em
casos de catástrofes, serviços para crianças e muito mais. Os sócios escolhem seus próprios projetos e atividades de
arrecadação de fundos que se enquadram a seus interesses, fazendo a diferença nas vidas das pessoas, não só localmente,
mas em todo o mundo. Eles se unem a cerca de 500 Lions Clubes Universitários em todo o mundo para fazerem a
diferença nas comunidades acadêmicas.

Apoio para os Lions Clubes Universitários

Os Lions clubes universitários poderão necessitar de mais apoio que os Lions clubes tradicionais devido às suas
necessidades singulares. Os conselheiros estudantis, patrocinadores de clubes e Leões orientadores oferecem um apoio
fundamental para os alunos.

Conselheiro estudantil
Mesmo que não seja uma exigência de Lions Clubs International, recomendamos que os clubes universitários se
organizem mediante o direcionamento de um conselheiro universitário para servir de ligação entre o clube e a
escola, assim assegurando que o clube continue existindo ano após ano. Não é exigido que um conselheiro se torne
Leão, pois ele exerce apenas a função de supervisor nas reuniões e atividades do clube. As responsabilidades do
conselheiro estudantil podem ser encontradas no folheto Veja a Diferença em Seu Campus Universitário (EX-514).
Todos os anos você deve confirmar se o conselheiro estudantil ainda está trabalhando junto ao clube. Caso
contrário, dedique algum tempo para identificar outro conselheiro estudantil.

Patrocinador do Clube Universitário
Os novos Lions clubes devem cumprir a exigência de terem um clube patrocinador para ajudá-los a orientar a
formação do novo clube e assegurar que ele mantenha um alto nível de compromisso com associação, além de
realizar atividades e mostrar entusiasmo. Uma lista de requerimentos para clubes patrocinadores está disponível no
Guia para o Desenvolvimento de Lions Clubes Universitários. 

Leões Orientadores
Os governadores de distrito são incentivados a nomear dois Leões orientadores ou Leões orientadores credenciados
para oferecerem assistência e aconselharem o clube durante os dois primeiros anos. Os Leões orientadores
normalmente são sócios do clube patrocinador, sendo escolhidos antes da reunião organizacional. Uma lista de
requerimentos para Leões Orientadores está disponível no Guia para o Desenvolvimento de Lions Clubes
Universitários. 
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Joias de fundação e quotas
Mesmo que as joias para os Lions clubes universitários estejam disponíveis no Guia para o Desenvolvimento de Lions
Clubes Universitários, a informação que incluímos é importante para que os especialistas de clubes universitários pos-
sam melhor entender os critérios. A estrutura pode parecer confusa, portanto, caso precise de mais esclarecimentos,
entre em contato com o Departamento de Programas para Sócios e Novos Clubes.

Programa para Sócios Estudantes

O Programa de Sócio Estudante está disponível para alunos matriculados em uma instituição de
ensino, maiores de idade pela legislação local até 30 anos de idade. Os estudantes elegíveis são
isentos do pagamento de joia de admissão, pagando somente a metade das quotas per capita 
internacionais (US$ 20,50 no ano Leonístico de 2012-2013 e US$ 21,50 nos anos seguintes), 
cobradas semestralmente. 

Os Lions Clubes Universitários e clubes cuja maioria seja de estudantes devem pagar
antecipadamente um ano de quotas internacionais ao preço de estudante US$ 20,50 
no ano Leonístico de 2012-2013 e US$ 21,50 nos anos seguintes) no momento da 
fundação.

Assim que o clube for fundado, os estudantes que se afiliarem, até a idade de 30 anos, não preci-
sarão pagar as quotas antecipadamente e serão cobrados as quotas internacionais prorateadas.

Para receber o desconto de quotas, o atual governador de distrito, o Leão orientador ou secretário de clube deverá
preencher e assinar o Formulário de Certificação de Sócio Estudante e de Leo a Leão (STU-5) para 
cada estudante, verificando a situação e idade de cada um deles e enviando a documentação junto com o pedido de
emissão de carta constitutiva. Os clubes estabelecidos deverão enviar o formulário de certificação juntamente com o 
Informe Mensal de Movimento de Sócios (MMR) quando acrescentarem o novo estudante, podendo também completar
o formulário online usando o MyLCI, depois selecionando “estudante” na caixa de opções que contém os tipos de 
sócios.

As quotas internacionais são cobradas semestralmente em julho e em janeiro. Os estudantes fundadores abaixo de 30
anos que já tenham pago antecipadamente as quotas internacionais nada deverão pagar na próxima cobrança semestral,
após a fundação do clube. Contudo, os estudantes fundadores deverão pagar as quotas prorateadas para a 
segunda cobrança semestral após a fundação do clube, a não ser que o clube tenha uma data de fundação em dezembro
ou junho.

Por exemplo: Caso um clube universitário seja fundado em fevereiro de 2010, o estudante fundador nada estará de-
vendo referente à fatura semestral de julho de 2010. Para a fatura de janeiro de 2011, o estudante fundador estará
devendo as quotas prorateadas para cobrir o restante do período de cobrança, de março de 2011 até junho de
2011.

Além das joias de fundação e quotas internacionais, os sócios estudantes terão que pagar quotas de distrito, distrito
múltiplo e de clube. Além disso, é recomendado que os distritos e distritos múltiplos considerem a isenção ou diminui-
ção das quotas para sócios estudantes, se apropriado. O governador de distrito poderá fornecer os atuais valores das
quotas exigidas. As quotas de clube, se houver, deverão ser estabelecidas assim que possível. 

Estudantes Acima de 30 Anos

Os estudantes com mais de 30 anos que se associarem a um Lions Clube Universitário pagarão a joia de admissão redu-
zida no valor de US$10 e as quotas internacionais na sua totalidade. Para receber o desconto de fundação, favor preen-
cher o formulário de certificação de sócio estudante (STU-5). O pagamento antecipado das quotas não será exigido para
estudantes acima de 30 anos.

Os estudantes acima de 30 anos serão cobrados as quotas internacionais prorateadas para os meses restantes do período
pertencente ao semestre findo em 30 de junho ou 31 de dezembro, conforme for o caso, após a fundação do clube. 

Quotas futuras
Considere a coleta
única de quotas para
cobrir dois ciclos de
cobrança no início do 
ano escolar. Isto
assegurará que as
contas sejam pagas
mesmo durante as
férias. 
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Quotas para Não-Estudantes

Os professores, funcionários, membros da comunidade e sócios não-estudantes pagarão a joia de fundação de US$30,
ou uma joia de admissão de US$25 quando se afiliarem a um clube já estabelecido, e as quotas internacionais 
totais no valor de US$ 41 (para o ano Leonístico de 2012-2013) e US$ 43 para os anos seguintes, além das quotas de
distrito, distrito múltiplo e de clube. O pagamento antecipado das quotas não será exigido para não-estudantes.

Para os não-estudantes serão cobradas as quotas internacionais prorateadas para os meses restantes do período perten-
cente ao semestre findo em 30 de junho ou 31 de dezembro, conforme for o caso, após a fundação do clube. 

Período prolongado de ajuste de fatura para Lions Clubes Universitários

Os Lions Clubes Universitários têm um período prolongado de ajuste de faturas para a fatura semestral, de formas a
ajustar-se ao calendário escolar. Os clubes universitários serão cobrados semestralmente em julho e janeiro, devendo
pagar à sede internacional até 21 de julho e 21 de janeiro, respectivamente. Não obstante, os Lions clubes universitários
podem pagar em 15 de abril a cobrança per capita de janeiro e em 15 de outubro a cobrança per capita de julho para
emendar a lista de sócios do clube. Lions Clubs International oferecerá créditos aos clubes universitários pelos ajustes na
lista enviados nesse período, sem penalidades. 

Quotas Internacionais Per Capita

Fica entendido que as quotas semestrais per capita serão rateadas para os meses remanescentes do semestre findo em 30
de junho ou 31 de dezembro, conforme for o caso. As quotas de cada sócio deverão ter início no primeiro dia do mês se-
guinte ao mês em que o nome do sócio foi registrado pela sede internacional como sendo um novo sócio. Favor contatar
o governador de distrito ou a Sede Internacional para saber dos valores atuais.

Estrutura de Quotas dos Clubes Universitários de Lions Clubs International

Joia de 
fundação 

(novo clube)

Joia de 
admissão 
(clube

existente)

Quotas
internacionais
(Ano Leonístico 
de 2012-2013)

Quotas
Internacionais 
( A partir de 1º 

de julho de 2013) 

Certificação exigida

Estudantes entre a
maioridade legal até 
30 anos de idade

US$0 US$0

US$20,50 
(Já paga 

para sócios
fundadores)

US$21,50
Formulário de 

Certificação de Sócio
Estudante (STU-5)

Estudantes Acima de 
30 Anos.

US$10 US$10 US$41 US$43
Formulário de 

Certificação de Sócio
Estudante (STU-5)

Membros do corpo
docente, funcionários,
formandos, membros 
da comunidade, etc. 

US$30 US$25 US$41 US$43 Nenhuma
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Lista de Verificação para Especialista de Clube 
Universitário 

� Pesquise e identifique áreas que tenham potencial de extensão de clubes universitários
usando o Quadro da Situação de Clube Universitário na página 13.  

� Estabeleça metas anuais e elabore um plano de ação para atingi-las, usando o formulá-
rio Metas Anuais/Planos de Ação do Especialista de Clube Universitário no final deste
manual. 

� Distribua o formulário preenchido sobre Metas Anuais/Planos de Ação do Especialista
de Clube Universitário para os seguintes indivíduos: assessor de extensão de distrito,
governador de distrito/presidente de conselho e vice-governador de distrito/vice-presi-
dente de conselho.

� Visite os campus universitários para ajudar a estabelecer novos clubes ou para fortale-
cer os clubes existentes. 

� Trabalhe com o Leão Orientador ou o Leão Orientador Credenciado para motivar os
sócios formandos a se transferirem para os Lions clubes da comunidade. 

� Complete trimestralmente o Relatório de Progresso do Especialista de Clube Universi-
tário no final deste relatório. 

� Ao final de cada trimestre (setembro, dezembro, março e junho), envie o Relatório Tri-
mestral de Progresso do Especialista de Clube Universitário ao governador de distrito e
coordenador da GMT de distrito.

� Reúna-se pelo menos uma vez ao ano com o coordenador da GMT de distrito. 

� Ofereça aconselhamento e apoio aos Leões de sua área que estejam envolvidos nas ati-
vidades de extensão de clubes universitários. 

� Escreva artigos sobre os sucessos alcançados para publicações distritais, de distrito
múltiplo e internacionais 

� Faça apresentações em eventos de clubes e distritos quando apropriado. 

� Contate a equipe distrital de orientação ou outros Leões experientes para instruir só-
cios e dirigentes do clube. 
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Lions Clubes Universitários

Formulário de Desenvolvimento 
de Clube Universitário

Data: ____________________________________________ Cargo: __________________________________________

Nome: ____________________________________________ Telefone: ________________________________________

Escola: __________________________________________ E-mail:__________________________________________

Como o clube poderá beneficiar a instituição de ensino?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Como o clube poderá beneficiar os estudantes e/ou corpo docente?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Quais as exigências que deverão ser cumpridas pelo clube?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Existe necessidade de um conselheiro universitário?            SIM        NÃO

Caso positivo, quem deverá ser considerado para o cargo? 

Nome Título Telefone/E-mail

A afiliação deverá incluir (selecione todas as opções cabíveis):

� Estudantes             � Professor            � Funcionários           � Ex-Alunos             � Líderes Comunitários Locais

Outros: _____________________________________________________________________________________________________



Como poderia ser feita a promoção do clube no campus? Datas para a promoção

� Faixa colocada no centro estudantil ou área de grande movimento _____________________

� Semana movimentada ou inscrições de início de ano _____________________

� Evento especial _____________________

� Boletim estudantil _____________________

� Jornal universitário _____________________

� Website da universidade _____________________

� Página da universidade no Facebook _____________________

� E-mail _____________________

� Pôsteres nos quadros de avisos da universidade _____________________

� Avisos dos professores _____________________

� Apresentações para os alunos _____________________

� Avisos em sala de aula _____________________

� Outro método: _____________________

Comentários:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Estudantes-chave que podem ajudar na formação do clube:

Nome Título Telefone/E-mail

Data da reunião informativa: ______________________________________________

ANOTAÇÕES: ______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Acompanhamento: __________________________________________________________________________________________



Lions Clubes Universitários

RELATÓRIO DE PROGRESSO 
DO ESPECIALISTA DE CLUBE 

UNIVERSITÁRIO

Copiar conforme necessário.

Nome: ____________________________________________ Data:______________________________________________

Cargo: ____________________________________________ Distrito:____________________________________________

Campus para a possível formação de um Lions clube: ______________________________________

Situação 

Número de sócios recrutados: ______________________ Data da finalização: ______________________________________

Plano de Ação/Anotações: __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ __________________________________ __________________
Assinatura Título Data

Campus para a possível formação de um Lions clube: ______________________________________

Situação 

Número de sócios recrutados: ______________________ Data da finalização: ______________________________________

Plano de Ação/Anotações: __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________ __________________________________ __________________
Assinatura Título Data

�    Identificou o campus 
� Reuniu-se com as pessoas responsáveis na escola
� Contatou possível conselheiro estudantil 
� Identificou um núcleo de estudantes para ajudar na organiza-

ção do clube

� Promoveu a reunião informativa 
� Realizou a reunião informativa
� Realizou a reunião organizacional
� Preencheu o pedido de emissão da Carta constitutiva  

� Identificou o campus 
� Reuniu-se com as pessoas responsáveis na instituição de 

ensino
� Contatou possível conselheiro estudantil 
� Identificou um núcleo de estudantes para ajudar na organiza-

ção do clube

� Promoveu a reunião informativa 
� Realizou a reunião informativa
� Realizou a reunião organizacional
� Preencheu o pedido de emissão da Carta Constitutiva  



Lions Clubes Universitários

METAS ANUAIS/PLANOS DE AÇÃO 
DO ESPECIALISTA DE CLUBE 

UNIVERSITÁRIO 

Copiar conforme necessário.

Nome: ____________________________________________ Data:______________________________________________

Cargo: ____________________________________________ Distrito:____________________________________________

Estabeleça metas anuais: : __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Plano de Ação

Metas:____________________________________________________________________________________________

Prioridade:____________________________________ Cronograma: __________________________________

Resultados: ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Plano de Ação

Metas:____________________________________________________________________________________________

Prioridade:____________________________________ Cronograma: __________________________________

Resultados: ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Etapas Responsável Data de finalização

Etapas Responsável Data de finalização
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