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Dúvidas frequentes  
Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC) 
Link para a webpage de Assistência Técnica 

 

   O que é o LLC? 

  A LLC (Centro Leonístico de Aprendizagem) é uma 

plataforma com base na web para oferecer treinamentos aos nossos 

associados Leões e Leos. 

 

   Que tipos de cursos estão no LLC? 

  Os cursos do LLC oferecem treinamentos em liderança, 

organização e desenvolvimento pessoal. 

 

   Como escolho um curso? 

  Você pode selecionar cursos designados na sua página inicial 

ou entre os cursos disponíveis na biblioteca de conteúdos. 

 

   Onde os cursos designados aparecem? 

  Os cursos designados aparecem na sua página inicial. 
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https://lionshelp.zendesk.com/hc/pt/categories/360002949274-Suporte-t%C3%A9cnico
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   Meu idioma preferido não é o inglês. Por que recebi cursos em 

inglês? 

  Inicialmente, os cursos disponíveis que lhe foram designados 

talvez estejam em inglês por ser o padrão para o sistema. Os cursos 

no seu idioma estarão disponíveis em breve. Desconsidere os cursos 

em inglês, caso não tenha interessa neles. 

 

   Quanto tempo levará para concluir um curso do LLC? 

  Os cursos são compostos por um ou mais módulos, com 

duração média de 10 a 15 minutos. Talvez haja cursos que 

requeiram mais ou menos tempo para serem feitos. 

 

   Quem têm acesso ao LLC? 

  Todos os associados Leões e Leos com uma Lion Account 

têm acesso ao LLC. 

 

   Como posso acessar o LLC? 
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   Use a sua Lion Account para acessar o Learn. Selecione 

Centro Leonístico de Aprendizagem para fazercursos gratuitos 

online. 

1. Faça o log in na sua Lion Account 

a. Se você não tiver uma Lion Account, precisará se 

registrar para ter accesso. 

2. Clique no ícone com o nome ”Learn” dentro do Portal do 

Associado:  

 

A 

https://myapps.lionsclubs.org/
https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/Home/Check?returnUrl=/connect/authorize/callback?client_id=lci-app-switcher&amp;redirect_uri=https%3A%2F%2Fmyapps.lionsclubs.org%2Fsignin-oidc&amp;response_type=code%20id_token&amp;scope=openid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi&amp;response_mode=form_post&amp;nonce=637200803280744584.N2RiZGVkN2EtMDU2Zi00ZWIyLWFlOWYtODE5NzU4NTVkYmQzZDc0NTk2YTQtZjUxZC00NDRmLTllZjktY2VhMjNkYzNhNzIy&amp;state=CfDJ8CvHs0PLXJ5Ku3gC_pyKF5GJMTTHTR2IvusojuaFCZ2MtIfKa8QLjhFqTFQTYLJuKfbWYDM3e7jYJqIgRdpzMCnft_1gHPL05PIOgtnu3HE5MnhGY7eN1f2DJCMxBkwuJHyWte0yFnfoN-GJnKr_Tbpescej34MqV5aYsbwD4nHhry1IyQewgn7efrf1h3kgI_GmXavg7kyuUF1R0rzSiOeTbSn2md33lw3OuBfHNg5e8_N9m1wwY74zSU2beTCv1wrPCZeu2kGzYwVdBDUaL_VtKVcpjLTfO-f48QSE9Ld8rijb2aViH5RRQkYFmtaQKpqxY5YPSvJG2S5sBLhMrNvAgqW2Mql1edVifFcX-bcYW5jYJ49GfnsBWIroK4HdCr1JEgOzsvEwssflp7DT0B2TMu3H2JiLE7NKmiGY9OID&amp;x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&amp;x-client-ver=5.2.0.0
https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/Home/Check?returnUrl=/connect/authorize/callback?client_id=lci-app-switcher&amp;redirect_uri=https%3A%2F%2Fmyapps.lionsclubs.org%2Fsignin-oidc&amp;response_type=code%20id_token&amp;scope=openid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi&amp;response_mode=form_post&amp;nonce=637200803280744584.N2RiZGVkN2EtMDU2Zi00ZWIyLWFlOWYtODE5NzU4NTVkYmQzZDc0NTk2YTQtZjUxZC00NDRmLTllZjktY2VhMjNkYzNhNzIy&amp;state=CfDJ8CvHs0PLXJ5Ku3gC_pyKF5GJMTTHTR2IvusojuaFCZ2MtIfKa8QLjhFqTFQTYLJuKfbWYDM3e7jYJqIgRdpzMCnft_1gHPL05PIOgtnu3HE5MnhGY7eN1f2DJCMxBkwuJHyWte0yFnfoN-GJnKr_Tbpescej34MqV5aYsbwD4nHhry1IyQewgn7efrf1h3kgI_GmXavg7kyuUF1R0rzSiOeTbSn2md33lw3OuBfHNg5e8_N9m1wwY74zSU2beTCv1wrPCZeu2kGzYwVdBDUaL_VtKVcpjLTfO-f48QSE9Ld8rijb2aViH5RRQkYFmtaQKpqxY5YPSvJG2S5sBLhMrNvAgqW2Mql1edVifFcX-bcYW5jYJ49GfnsBWIroK4HdCr1JEgOzsvEwssflp7DT0B2TMu3H2JiLE7NKmiGY9OID&amp;x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&amp;x-client-ver=5.2.0.0
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3. Agora você está no Learn. Selecione o botão ”Acessar” para 

acessar o Centro Leonístico de Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   É necessário algum equipamento especial para usar o LLC? 
• Computador/notebook/tablet/celular  

• Conexão à Internet 

 É necessário algum navegador específico para usar o LLC? 

 Navegadores suportados: 

Q 

Q 
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• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Safari no Mac 1.2 ou superior 

• Microsoft Edge 

Deve-se ativar Javascript e cookies. 

   Os cursos do LLC estão disponíveis off-line? 

 No momento, os cursos não estão disponíveis off-line 

(requerem conexão).  
 
 

   Os cursos do LLC podem ser visualizados no smartphone, 

IPAD? 

 Sim, usando o Safari em aparelhos Apple ou o Chrome nos 

Android. 
 

   Meu histórico de treinamentos não contém todos os cursos de 

que participei do Centro Leonístico de Aprendizagem. Onde está o 

meu histórico de treinamentos? 

Seu perfil do LLC exibirá apenas os cursos realizados desde 

que a LLC foi atualizada em julho de 2019. Veja o registro 

Q 

A 
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completo disponível do histórico e dos cursos atualmente 

concluídos do LLC no relatório Meus registros de 

aprendizado nos relatórios do Learn.  

 

   Posso exportar meu histórico de treinamento? 

Veja o registro completo do histórico e cursos atualmente 

concluídos do LLC disponível no relatório Meus registros 

de aprendizado nos relatórios do Learn. Pode-se exportar 

o relatório Meu Relatório de Aprendizado. 
 
 

   É possível modificar o idioma preferido do usuário? 

 Sim. O conteúdo exibido no LLC depende do idioma 

padrão que você selecionou para o seu navegador da 

Internet. Para alterar o idioma dos cursos que você fizer no 

LLC, será necessário alterar o idioma padrão do 

navegador da Internet. 

 

   Como posso alterar meu perfil do usuário? 

 

Q 

A 
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• Para revisar as informações do perfil, selecione "Meu 

perfil e configurações" no menu suspenso do perfil 

(localizado no canto superior direito).  

• Você notará que muitos dos campos do perfil são 

deixados em branco e os que são preenchidos não 

podem ser alterados. Isso é feito intencionalmente por 

dois motivos: 1) para simplificar a troca de dados 

necessária para o login único; e 2) proteger a 

privacidade, minimizando a quantidade de dados 

pessoais armazenados fora do nosso banco de dados 

de associados. 

• Você pode adicionar uma foto do perfil clicando em 

“Upload uma foto do perfil” e depois seguindo as 

instruções. 

• Se o seu perfil de usuário tiver o seguinte e-mail 

(unknown_<MemberID>@lionsclubs.org), você pode 

contatar memberservices@lionsclubs.org se quiser 

fornecer um e-mail pessoal. 

   O que o usuário deve fazer se acabar o tempo de um curso ou 

sessão de LLC? 

O usuário cujo tempo da sua sessão de LLC acabar, 

precisará voltar a entrar no Learn com a sua Lion Account.  

Log in para a sua Lion Account 

Q 

A 

https://myapps.lionsclubs.org/
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   Onde estão os relatórios dos usuários para funções 

específicas? 

Os relatórios dos usuários não estão disponíveis no LLC. 

Os dados dos cursos concluídos do Centro Leonístico de 

Aprendizagem (LLC), participação nos Institutos de 

Liderança realizados por Lions Clubs International e 

treinamentos locais, conforme relatados por 

coordenadores da GLT de distrito e DM estão disponíveis 

em Relatórios dentro do Learn. 

 

he f 

   Onde se pode obter assistência com o Centro Leonístico de 

Aprendizagem (LLC)? 

Para consultas e assistência, use a informação para 

contato abaixo: 

Q 

A 

Q 
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• Assistência com login na Lion Account: 

mylionsupport@lionsclubs.org ou 630-468-7000 

• Acesso ao LLC, cursos ou conteúdo de cursos: 

elearning@lionsclubs.org  

• Assistência com dados do Relatório do Learn 

gat@lionsclubs.org  

    

mailto:mylionsupport@lionsclubs.org
mailto:elearning@lionsclubs.org
mailto:gat@lionsclubs.org

