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Dúvidas frequentes  
Relatório dos Leos no Learn  
Link da webpage de assistência técnica 

 

Por que os eventos de treinamento dos Leos ou a participação dos 

Leos devem ser relatados no Learn? 

A aprendizagem é um benefício para os associados.  Ao relatar 

os eventos de treinamento dos Leos no Learn, um registro para 

cada treinamento dos Leos será criado. Além disso, o relatório 

do treinamento local dos Leos ajuda a criar e fornecer aos 

nossos associados Leos um registro abrangente de 

aprendizagem para acompanhar o desenvolvimento como Leo 

e Leão e que pode ser compartilhado conforme desejado. 

Além disso, os dados de treinamentos locais dos Leos, 

participantes e instrutores relatados permitem a Lions 

International: 

• entender melhor como o treinamento local é usado para 

preparar os associados Leos para cargos de liderança 

• detectar as tendências ou lacunas nos treinamentos 

• identificar os Leos que são aprendizes ativos 
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https://lionshelp.zendesk.com/hc/pt/categories/360002949274-Suporte-t%C3%A9cnico
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   Qual é o benefício para um Leo de um registro individual de 

aprendizagem? 

 Um Leo é capaz de ver seu histórico de aprendizagem 

individual e acompanhar sua participação/conclusão nos 

eventos locais de treinamento e cursos on-line.  O registro de 

aprendizagem pode ser baixado e compartilhado, para que 

um Leo possa incluir facilmente as informações no formulário 

escolar ou atualizar seu currículo.  

 

Como um Leo acessa seu registro individual de aprendizagem? 

Usando as credenciais da Lion Account para acessar o Learn. 

Selecione Relatórios para visualizar e baixar os dados de 

treinamentos. 

1. Faça o login na sua Lion Account. 

2. Se você não tiver uma Lion Account, precisará cadastrar-se para 

ter acesso. Clique no ícone "Learn" no Portal dos Associados:  
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https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/account/login?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Dlci-app-switcher%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fmyapps.lionsclubs.org%252Fsignin-oidc%26response_type%3Dcode%2520id_token%26scope%3Dopenid%2520profile%2520openid%2520profile%2520email%2520lci-userapi%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3D637200803280744584.N2RiZGVkN2EtMDU2Zi00ZWIyLWFlOWYtODE5NzU4NTVkYmQzZDc0NTk2YTQtZjUxZC00NDRmLTllZjktY2VhMjNkYzNhNzIy%26state%3DCfDJ8CvHs0PLXJ5Ku3gC_pyKF5GJMTTHTR2IvusojuaFCZ2MtIfKa8QLjhFqTFQTYLJuKfbWYDM3e7jYJqIgRdpzMCnft_1gHPL05PIOgtnu3HE5MnhGY7eN1f2DJCMxBkwuJHyWte0yFnfoN-GJnKr_Tbpescej34MqV5aYsbwD4nHhry1IyQewgn7efrf1h3kgI_GmXavg7kyuUF1R0rzSiOeTbSn2md33lw3OuBfHNg5e8_N9m1wwY74zSU2beTCv1wrPCZeu2kGzYwVdBDUaL_VtKVcpjLTfO-f48QSE9Ld8rijb2aViH5RRQkYFmtaQKpqxY5YPSvJG2S5sBLhMrNvAgqW2Mql1edVifFcX-bcYW5jYJ49GfnsBWIroK4HdCr1JEgOzsvEwssflp7DT0B2TMu3H2JiLE7NKmiGY9OID%26x-client-SKU%3DID_NETSTANDARD1_4%26x-client-ver%3D5.2.0.0
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
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. Você está agora no Learn:  

 

4. Selecione o relatório Meu Registro de Aprendizagem na lista 

suspensa. 
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Como posso determinar se um evento de aprendizagem de Leos 

deve ser relatado no Learn? 

O documento Como relatar eventos de aprendizagem de Leos 

no aplicativo Learn fornece critérios para determinar se um 

evento de aprendizagem de Leos deve ser relatado no Learn. 

 

   Quem é responsável por relatar o treinamento local de Leos ou 

participação de Leos? 

Os coordenadores da GLT são responsáveis por garantir que 

as informações completas do treinamento de Leos (incluindo 

dados dos instrutores e participantes) sejam relatadas no 

aplicativo Learn.  Visite a Caixa de ferramentas da GLT para 

consultar recursos sobre relatórios no Learn. 

Além disso, um coordenador da GLT é responsável por: 

• Colaborar com o assessor Leo para desenvolver um 

plano anual de treinamento e desenvolvimento de 

liderança para os associados Leos. 
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https://www.lionsclubs.org/resources/139139835
https://www.lionsclubs.org/resources/139139835
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/glt-toolbox
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• Inserir uma lista de treinamento planejado para o ano 

Leonístico corrente (1º de julho a 30 de junho) na seção 

Gerenciar Treinamento do Learn.   

 

   Com que frequência os eventos de aprendizagem de Leos devem 

ser relatados? 

Os coordenadores da GLT podem relatar o treinamento a 

qualquer momento. Recomenda-se que os coordenadores da 

GLT compartilhem seus calendários anuais de treinamento 

(treinamento planejado) no início do ano e relatem 

mensalmente o treinamento concluído ou cancelado. 

 

   Um assessor Leo pode relatar um treinamento local de Leos ou a 

participação de Leos? 

Um assessor Leo não pode relatar o treinamento de Leos ou a 

participação de Leos no Learn.   

 

   Qual é o papel do Assessor Leo no relatório de um treinamento 

local de Leos ou participação de Leos? 
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Um Assessor Leo é responsável por:  

• Colaborar com o coordenador da GLT para desenvolver 

um plano anual de treinamento e desenvolvimento de 

liderança para os associados Leos. 

• Garantir que os associados Leos sejam registrados no 

MyLCI e tenham uma identificação de associado de Lions 

International.  

• Coletar e fornecer ao coordenador da GLT as 

informações necessárias de treinamento e participação 

de Leos para cada evento para relatório no Learn.  

• Para obter mais detalhes sobre o papel do Assessor Leo 

ao relatar o treinamento local de Leos, consulte o 

documento Como relatar eventos de aprendizagem de 

Leos no aplicativo Learn. 

 

   Organizo treinamento de Leos, mas não sou Assessor Leo ou 

Coordenador da GLT. Como posso garantir que o treinamento de 

Leos seja relatado no Learn e quais informações são necessárias 

para relatar um treinamento de Leo ou participação de Leos? 
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https://www.lionsclubs.org/resources/138818707
https://www.lionsclubs.org/resources/138818707
https://www.lionsclubs.org/resources/138818707
https://www.lionsclubs.org/resources/139139835
https://www.lionsclubs.org/resources/139139835
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Os organizadores de treinamento locais de Leos devem 

informar o Assessor Leo sobre o evento de treinamento. Os 

três documentos a seguir precisam ser preenchidos para cada 

evento de treinamento local e fornecidos ao coordenador da 

GLT para inserir o treinamento de Leos no Learn. 

• Detalhes do Evento Local de Aprendizagem e 

Desenvolvimento para Relatórios no Learn 

• Formulário de Frequência e Consentimento do 

Treinamento 

• Modelo para Carregar Vários Participantes de 

Treinamento Local no Learn  

 

Onde posso obter suporte para acessar o Learn, visualizar Meu 

Registro de Aprendizagem ou relatar dados de treinamento ou 

participação de Leos no Learn? 

Para perguntas e assistência, use as informações para contato 

abaixo: 

• Assistência para login na Lion Account: 

mylionsupport@lionsclubs.org ou 630-468-7000 
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https://www.lionsclubs.org/resources/138818707
https://www.lionsclubs.org/resources/138818707
https://www.lionsclubs.org/resources/123128182
https://www.lionsclubs.org/resources/123128182
https://www.lionsclubs.org/resources/126788207
https://www.lionsclubs.org/resources/126788207
mailto:mylionsupport@lionsclubs.org
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• Apoio da Equipe Global de Ação para os 

coordenadores da GLT: 

globalactionteam@lionsclubs.org  

• Apoio para Assessor Leo: leo@lionsclubs.org 

mailto:globalactionteam@lionsclubs.org
mailto:globalactionteam@lionsclubs.org

