
 

 
 

Bolsas de estudos do Programa de Instituto Avançado 

de Liderança Leonística (ALLI) para Leo-Lions  

 
 

Os Institutos Avançados de Liderança Leonística (ALLI) buscam desenvolver 

habilidades nos líderes Leões para prepará-los para as responsabilidades de 

liderança em nível de divisão, região e distrito. A bolsa de estudo de Leo-Lion 

reduz as barreiras financeiras encontradas por Leo-Lions em busca de treinamento 

por meio do fornecimento de fundos reembolsáveis para cobrir despesas 

relacionadas ao programa.    

A bolsa de estudo de Leo-Lion para o ALLI oferece apoio financeiro a oito 

associados Leo-Lions, um associado por área jurisdicional (AJ), para participarem 

do Instituto Avançado de Liderança Leonística de sua AJ. Para serem 

considerados, os candidatos a bolsas de estudo têm de apresentar uma solicitação 

de bolsa de estudo E uma inscrição no ALLI. Saiba mais sobre o ALLI.   

Expectativas 

 
Os bolsistas devem cumprir as expectativas dos graduados do ALLI. 

Os bolsistas Leo-Lion para o ALLI também devem ajudar na promoção dos 

benefícios do programa de Leo-Lion. Isso inclui escrever um blog a ser usado para 

publicação no website de Lions Clubs International e nas plataformas de mídia 

social.  

 

Os formandos também podem ser solicitados a auxiliar os representantes Leo-Lion 

da diretoria com iniciativas de liderança, participar de webinars, contribuir com 

publicações para o grupo Leo-Lion no LinkedIn e participar de possíveis 

oportunidades de palestrar na LCICon. 

 

 

Os formandos Leo-Lion do ALLI são incentivados a buscar oportunidades em 

potencial para compartilhar suas experiências e ajudar com workshops de 

habilidades de liderança em seus distritos, distritos múltiplos ou fóruns Leonísticos 

de área jurisdicional.  

https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/advanced-lions-leadership-institute


 

Qualificações do Candidato 

Os candidatos qualificados para receberem a bolsa de estudos de Leo-Lion para o 

ALLI são associados em dia com suas obrigações em um Lions clube ativo e que 

tenham concluído com êxito o mandato relatado em qualquer um dos seguintes 

cargos de liderança: 

 

▪ Presidente de Leo clube 

▪ Presidente de distrito ou distrito múltiplo Leo 

▪ Assessor de distrito ou distrito múltiplo Leo 

▪ Presidente de Lions clube  

□ Contudo, ainda não ocuparam o cargo de primeiro vice-governador de 

distrito 

□ Associados Leões que estão atualmente servindo como presidentes de 

clube serão considerados conforme a disponibilidade de espaço. 

 

Os candidatos também devem: 

▪ Estar dispostos a participar de todos os dias do instituto. 

▪ Enviar o Formulário de Solicitação de bolsa de estudo de Leo-Lion para o 

ALLI em concordância com a mesma data limite para o pedido do Instituto 

Avançado de Liderança Leonística. 

▪ Enviar o formulário do Instituto Avançado de Liderança Leonística até o 

prazo publicado.  

 Financiamento da bolsa de estudos 
 

A Bolsa de estudos de Leo-Lion para o ALLI é um programa de reembolso 

financeiro. Os beneficiários serão reembolsados no máximo de US$ 1.375,00 por 

despesas elegíveis incorridas como resultado de sua participação no Instituto 

Avançado de Liderança Leonística. As despesas elegíveis incluem viagem 

(passagem aérea, passagens de trem, etc.), refeições durante os dias de ida e volta 

de um instituto e a taxa de participação no ALLI de US$ 125,00. Custos de viagem 

não relacionados às datas das sessões do instituto e despesas pessoais (lavanderia, 

serviço de quarto, gorjetas, lanches, etc.) não serão reembolsados.  

 

Hospedagem durante os três dias do instituto é fornecida aos participantes sem 

custo adicional, bem como café da manhã no primeiro dia até o almoço no terceiro 

dia.  

 

O reembolso de despesas elegíveis requer: 

 

▪ Conclusão da sessão do Instituto Avançado de Liderança Leonística 



▪ Envio do relatório de despesas em conformidade com as regras de reembolso 

de LCI, incluindo cópias de todos os recibos de pagamento (passagem aérea, 

transporte terrestre, cartões de embarque da companhia aérea, refeições 

durante os dias de viagem, etc.) 

▪ Envio de um blog escrito enviado dentro de duas semanas após a conclusão 

do instituto deve ser incluído com o relatório de despesas da bolsa de estudo 

de Leo-Lion para o ALLI. Lembre-se de que a inscrição para o Instituto 

Avançado de Liderança Leonística é separada da solicitação de bolsa de 

estudos, e se pode encontrar aqui. 
 
 

Inscrições 

 
1. Leo-Lions que atendam a essas qualificações podem inscrever-se para a 

bolsa de estudos de Leo-Lion para o ALLI. 

 

2. IMPORTANTE: Candidatos a bolsas de estudos TAMBÉM DEVEM 

ENVIAR a  

Inscrição para o Instituto Avançado de Liderança Leonística 

separadamente e enviar para o e-mail ou número de fax indicado no 

formulário do ALLI da AJ.  

 

Todas as inscrições para bolsas de estudo de Leo-Lion para o ALLI serão 

analisadas pelo Comitê de Bolsas de Estudo. As inscrições aprovadas serão 

encaminhadas ao Departamento de Institutos de Liderança para consideração.  

 

Contate Membership@lionsclubs.org para obter informações adicionais sobre esta  

oportunidade de bolsas de estudos de Leo-Lion. 

 

Entre em contato com institutes@lionsclubs.org para perguntas sobre o ALLI de 

sua área. 
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