
                                                                           

Dúvidas frequentes 
 

1. Como faço o login no Centro Leonístico de Aprendizagem? 

   Digite o seu número de associado e senha e clique em Login. 
 

* Se você for um novo usuário, terá que primeiro criar uma conta. Para tal: 
 
Clique em Criar conta. Então digite o seu número de associado, escolha e confirme a 
senha, nome, sobrenome, email para contato e o Código do Grupo de Usuários (2011). 
Clique então em Criar conta nova.  

 
2. Posso usar meu nome do usuário e senha do MyLCI para entrar no Centro Leonístico de 

Aprendizagem? 

O Centro Leonístico de Aprendizagem é um sistema separado do MyLCI.  Para criar uma 
conta e fazer o login no LLC você deve usar o seu número de associado e criar a sua 
própria senha.  Talvez você queira utilizar a mesma senha do MyLCI para tornar mais 
fácil de lembrá-la. 

 
3. Como posso encontrar o meu número de associado do Lions Clube, caso não me lembre 

dele? 

 Entre em contato com o secretário do seu clube para pedir o seu número de associado 
 do Lions Clube.  

 
4. Esqueci minha senha; você pode me enviar outra? 

 Nós não temos acesso a sua senha; contudo se clicar em Esqueceu a senha na tela de 
login, você receberá um email com uma senha temporária. Quando fizer o login, você 
terá que criar uma nova senha, a qual usará a partir desse momento. Não deixe de 
anotar a sua nova senha.  

 
5. Fiz o login no portal do Centro Leonístico de Aprendizagem. Como procedo para fazer um 

curso? 

No catálogo de cursos, clique em um dos títulos de curso.  Isto o levará às instruções do 
curso, onde você poderá abrir o curso em uma nova janela.  

6. Cliquei no botão Abrir curso, mas não aconteceu nada. O que devo fazer? 

Você terá que desativar os bloqueadores de pop-ups deste site para permitir que o 
curso abra em uma nova janela. 

  



                                                                           

7. Quem devo contatar se me deparar com problemas técnicos enquanto tentar fazer um 
curso? 

Para problemas técnicos, entre em contato com a Divisão do Desenvolvimento de 
Liderança pelo e-mail elearning@lionsclubs.org 

8. Gostaria de criar o meu Perfil Leonístico. Como faço isto? 

Na tela de Boas-vindas, clique em Perfil Leonístico.  Aqui, você pode criar e editar o seu 
perfil e histórico de treinamentos. 
 

9. No meu Histórico de treinamentos, qual é a diferença entre o Treinamento do Centro 
Leonístico de Aprendizagem e Outros treinamentos? 

O Treinamento do Centro Leonístico de Aprendizagem inclui todos os cursos online que 
você concluiu ou que está ainda fazendo.  A seção Outros treinamentos permite que 
você digite outros treinamentos Leonísticos ou treinamentos não conduzidos por Lions. 
 

10. Como posso colocar uma fotografia no meu Perfil Leonístico? 

No Perfil Leonístico, selecione o seguinte em ordem: 
• Imagem do perfil 
• Editar 
• Selecionar  
• Navegar para buscar a sua foto no computador.  

Assim que selecionou uma foto: 
• Clicar duas vezes na foto (o tamanho da fotografia está limitado a 1 MB) 
• Fazer o upload 
• Salvar 

 
11. Gostaria de criar um relatório com a informação do meu Perfil Leonístico e histórico de 

treinamentos. Como faço isto? 

Estando no Perfil Leonístico, selecione o seguinte em ordem: 
• Relatórios rápidos (no lado direito da tela/ clique na seta ao lado de Relatórios 

rápidos para lista de opções) 
• Relatório do perfil Leonístico 

 Para a Versão impressa do Relatório do perfil, escolha o formato (tipo de arquivo) que 
você deseja e clique em Exportar. 
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