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INSTITUTO DE PREPARAÇÃO DE INSTRUTORES 
Rosário, Argentina 

13 a 15 de janeiro de 2019 
 

Prazo para inscrição: 30 de outubro de 2018 
 

Propósito do Instituto de Preparação de Instrutores (FDI):  
Desenvolver e expandir o número de instrutores especializados do Lions para uso em treinamentos nos níveis de clube, distrito e 
distrito múltiplo. A conclusão deste instituto permitirá que os Leões se inscrevam no Programa de Instrutor Certificado do Lions (LCIP), 
se desejado. 
Qualificações dos Participantes: 
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 selecionado deste instituto. 

2. Os candidatos devem ter experiência como instrutores em eventos de treinamento Leonístico. Essa experiência deve incluir usar 
PowerPoint para apoiar a apresentação de treinamentos. (Obs.: Não se espera que os participantes criem materiais enquanto 
estiverem no FDI, mas será necessário usar o PowerPoint e outros materiais fornecidos para algumas atividades.) 

3. Os candidatos devem estar dispostos a dedicarem três dias ao instituto, incluindo sessões de salas de aula e refeições, entendendo 
que o tempo será escasso para atividades pessoais. A participação em todas as sessões de salas de aula e refeições agendadas é 
obrigatória. 

4. Os Leões que estiverem participando deste curso de três dias deverão realizar um evento de treinamento local dentro de seis 
meses após o instituto para completarem o FDI.  

Custo do instituto: 
Lions Clubs International oferecerá as refeições e alojamento conforme a programação do instituto. De acordo com as normas da 
diretoria, será cobrada uma taxa de participação não reembolsável de US$ 150,00 para ajudar a compensar uma parcela desses custos. 
Essa taxa deve ser paga, pelo menos, seis semanas antes da data de início do instituto. Por favor, não envie a taxa até que receba 
uma carta confirmando a sua aceitação para o instituto. Os participantes também serão responsáveis pelos próprios custos de 
transporte e demais despesas de viagem de ida e volta ao local do instituto. 
Processo de seleção: 
Devido ao grande número de pedidos de inscrição recebidos, a aceitação para o instituto não é garantida.  Os governadores de distrito 
qualificados serão considerados a participar de um Instituto de Preparação de Instrutores somente se houver espaço disponível.  
No processo de seleção, a Divisão de Desenvolvimento da Liderança se esforça para conseguir a maior representatividade geográfica 
possível dos distritos em toda a área jurisdicional. Todos os candidatos serão notificados sobre o status da seleção, pelo menos, três 
semanas após o prazo de inscrição por meio do endereço de e-mail 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 também mantém a qualidade de 
todos os aspectos do instituto, incluindo programa, corpo docente e o processo de seleção dos participantes e trabalha em conjunto 
com o Presidente Internacional e o Comitê de Desenvolvimento de Liderança da Diretoria Internacional. 
Expectativas para os Leões que completam o FDI: 
 

1. Servir como um recurso de liderança e buscar liderança adicional, funções e responsabilidade de treinamento em suas respectivas 
divisões, regiões, distritos e distritos múltiplos. 

2. Compartilhar suas experiências do instituto com associados de suas divisões, regiões, distritos, distritos múltiplos e áreas 
jurisdicionais, e incentivar outros Leões qualificados a se inscreverem nos institutos. 

3. Continuar a melhorar as habilidades de facilitação por meio da prática e da participação em futuras oportunidades de 
treinamento. 

Procedimentos para a inscrição: 
Todos os candidatos devem enviar o Formulário de Informações do Candidato preenchido juntamente com o Formulário de Indicação 
preenchido e assinado dentro do prazo para envio da inscrição, a fim de serem considerados.  
 

Data Final para envio dos Formulários:  
 

30 de outubro de 2018 
 
 
 
 
 
 

Envie o formulário preenchido para**:   
Departamento de Institutos e Seminários 
Lions Clubs International 
E-mail:  institutes@lionsclubs.org 
Fax:  630-706-9010 
 

Incentivamos o preenchimento eletrônico deste formulário para assegurarmos a precisão dos detalhes fornecidos. As informações 
inseridas 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 e-mail ou fax. 

mailto:institutes@lionsclubs.org
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INSTITUTO DE PREPARAÇÃO DE INSTRUTORES 
Rosário, Argentina 

13 a 15 de janeiro de 2019 
Prazo para inscrição: 30 de outubro de 2018 

Parte 1: Informações do Candidato 

Número do distrito: Número de associado: 

Nome: Sobrenome: 

E-mail*:
* DIGITAR OU PREENCHER EM LETRA DE FORMA 
informação necessária para todas as correspondências do instituto 

Estado: País: 

Gênero:    Masculino  Feminino Mês e Ano de adesão ao Lions Clubs: 

Nº do clube:  Nome do Lions Clube: 

Atual cargo Leonístico:  O cargo Leonístico mais alto já ocupado em um Lions clubes: 

Idiomas oferecidos (selecione o idioma para instrução)              Português               Espanhol 

Se você selecionou mais de um idioma, indique seu idioma de instrução preferido:  

Institutos de Liderança Leonística dos quais participou anteriormente (Locais e Datas), se algum:  

Parte 2: Experiência e Habilidades Digite ou preencha em letra de forma usando formulários adicionais se necessário. 

1. Você já conduziu ou contribuiu para algum treinamento do Lions? (Liste os nomes e datas dos cursos de treinamento)

2. Você já conduziu ou contribuiu para algum treinamento fora do Lions? (Liste os tipos de treinamento e datas)

3. Após a conclusão, como você pretende usar as habilidades aprendidas no Instituto de Preparação de Instrutores?

4. Por que este instituto lhe interessa?

Parte 3: Confirmações 

Confirmo que sou capaz de compreender e participar ativamente por meio das habilidades de leitura, escrita e fala 
fluente no(s) idioma(s) selecionado(s) acima. 
Eu compreendo que Lions Clubs International não se responsabiliza por custos pessoais, incluindo, mas não limitados, 
aqueles associados ao seguinte:  doenças, eventos não previstos ou outros pessoais, extravio ou roubo de propriedade dos 
participantes. 
Eu compreendo que os participantes devem levar consigo as informações sobre plano de saúde na eventualidade de 
necessitarem de atendimento médico. 

Nome do candidato:      Assinatura 
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INSTITUTO DE PREPARAÇÃO DE INSTRUTORES 
Rosário, Argentina 

13 a 15 de janeiro de 2019 

Prazo para inscrição: 30 de outubro de 2018 

Parte 4: Endosso 

O Governador de Distrito, Coordenador da Equipe Global de Ação (GAT) - GLT de Distrito Múltiplo/Líder da Área da Equipe Global 
de Ação (GAT) - GLT ou Presidente de Conselho do candidato deve preencher esta seção. 

Nome do Candidato 

Indique as razões pelas quais você apoia a inscrição deste Leão neste FDI. 

Caso este Leão seja aceito, como ele/ela contribuirá para o desenvolvimento e treinamento de sua área? 

Preenchido por: 

Parte 5: Assinaturas - As inscrições que não apresentarem QUALQUER uma das assinaturas exigidas abaixo NÃO serão 
consideradas para participação. 
1. Governador de Distrito
Eu compreendo e concordo que no evento do candidato acima mencionado for selecionado para participar mas não cancelar a sua
inscrição para o Instituto de Preparação de Instrutores por escrito, pelo menos 10 dias antes do instituto, ou não participar 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 inscrição foi analisada e apoiada pelo Primeiro Vice-Governador de Distrito e pelo Segundo Vice-Governador 
de Distrito antes de ter sido encaminhada. 

Nome do Governador de Distrito      Assinatura 

E-mail (digitar ou preencher em letra de forma) Número de associado: Data 

2. Coordenador da GAT-GLT de Distrito Múltiplo/Líder de Área da GAT-GLT*
* Em áreas sem um Coordenador da GAT-GLT de DM, por exemplo: distritos únicos, o LÍDER DE ÁREA DA GAT-GLT deverá completar esta parte.

Ao assinar este formulário, certifico que este candidato teve experiência como instrutor em eventos de treinamento do Lions 
e é um candidato qualificado da minha área de distrito múltiplo / GLT para participar com sucesso do Instituto de Preparação 
de Instrutores. 

Nome do Coordenador da GAT-GLT de DM/Líder de Área da GLT      Assinatura 

E-mail (digitar ou preencher em letra de forma) Número de associado: Data 

3. Presidente de Conselho (somente para distritos múltiplos)

Nome do Presidente de Conselho      Assinatura 

E-mail (digitar ou preencher letra de forma) Número de associado: Data 
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