
 Disponível em julho 
Treinamento de DM para 1ᵒˢ VDGs 
Data real determinada pelo 
coordenador da GLT de DM 
 

Setembro - janeiro 
Os 1os VDGs concluem o 
aprendizado on-line, as tarefas e os 
webinars em grupo 
 

Outubro  
Lançamento da avaliação de 
liderança do 1º VDG/DGE 
 

Novembro 
Livreto da tarefa preliminar do 
seminário e resultados da 
avaliação disponíveis 
 
 
 

 
 
 
 

Setembro 
Os líderes de grupo do seminário 

entram em contato com os 1ᵒˢ 
 

Fevereiro - abril 
Os1os VDGs/DGEs continuam 

planejando o sucesso e trabalhando 
nas metas dos distritos 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Maio - junho 
Tarefas e aprendizado online dos 
1ᵒˢ VDGs 
 

7 de julho  
Seminário Internacional de 1º VDG/DGE 

(dias 1 a 4) em Boston, MA nos EUA 

 

 
  Visão geral do 

Programa de 
Treinamento do 1º 

VDG/DGE de 2022-2023 
 

Outubro 
Inscrição para o Seminário 

Internacional de 1º VDG/DGE (dias 
1 a 3) em  

St  Ch l  IL  EUA 
 

 

7 a 9 de fevereiro 
Seminário Internacional de 1º 
VDG/DGE - (dias 1 a 3) em St. Charles 
IL nos EUA 

Julho de 
2022 

Agosto 

Outubro 

Dezembro 

Novembro 

Julho de 
2023 

Janeiro de 
2023 

Setembro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Junho 

Maio 

Janeiro  
Inscrição para o Seminário 

Internacional de 1º VDG/DGE (dia 4)  
em Boston, MA nos EUA 
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Julho 
de 2022 

          Junho 
de 2023 

 Treinamento de distrito múltiplo para os primeiros vice-governadores de distrito  

- Treinamento local, presencial ou virtual entre julho de 2022 e junho de 
2023 

- As datas, horários e locais são determinados e comunicados pelo 
coordenador da GLT de distrito múltiplo/único 

- Os assuntos incluem entre outros: 

Tarefas preliminares de aprendizado on-line: 
 Curso A Jornada de Serviços 
 Curso de Oratória 
 Revisão do e-Book do distrito e outros documentos de governança 
 Revisão dos produtos digitais da Lion Account 

 

Sessões interativas: 
 Orientação para Governadores de Distrito 
 LCIF 
 Oratória 
 Escuta eficaz 
 Como promover os recursos da Jornada de Serviços 
 Assuntos locais  

 

Setembro de 2022     Janeiro de 2023 
  Os líderes de grupo do seminário se conectarão com os primeiros vice-

governadores de distrito designados aos seus grupos de treinamento, a partir 
do final de agosto ou início de setembro. 

 
Os líderes do grupo realizarão três webinars nos próximos meses com os 1os 
VDGs como parte do programa de treinamento. Os 1os VDGs devem planejar 
participar desses webinars. 
 

 Setembro:  Confraternização 

 Novembro:  Tarefa preliminar sobre o projeto de marketing 

 Janeiro:  Tarefa preliminar sobre o projeto de marketing 
(continuação) e preparação para o Q Center 
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Setembro de 2022     Janeiro de 2023 
 Tarefas e aprendizado online independentes  

- Os 1ᵒˢ VDGs revisam individualmente os recursos em lionsclubs.org, a 
página do Governador de Distrito e o e-Book do distrito.  

- A partir de setembro, os 1ᵒˢ VDGs concluem os cursos de treinamento 
atribuídos ao percurso de aprendizado do 1ºVDG/DGE de 2022- 2023 no 
Centro Leonístico de Aprendizagem. Todos os cursos atribuídos devem 
ser concluídos de acordo com o cronograma de conclusão 
comunicado pelos líderes de grupo. Cada curso leva aprox. de 20 a 40 
minutos para ser concluído, exceto para a Orientação sobre 
Abordagem Global do Quadro Associativo, que pode levar até duas 
horas. 

Categoria Título do curso 
Liderança  Como selecionar a sua equipe 

 Definição de metas 
 Como delegar  
 Planejamento da sucessão 
 Planejamento de ação para alcançar as metas do 

distrito 
 Tarefa preliminar de Tornar-se um Líder Completo 
 Tarefa preliminar de Como liderar a mudança 

Quadro 
associativo 

 Introdução à análise SWOT 
 Orientação da Abordagem Global do Quadro 

Associativo 

Normas de LCI  Trabalhando juntos em um ambiente de respeito mútuo 
 

 
 Avaliação de liderança 

- Em outubro, os 1ᵒˢ VDGs/DGEs recebem um link exclusivo por e-mail para 
a avaliação de liderança de Mente, Coração e Nervos. 

- Os resultados personalizados da avaliação podem ser baixados e serão 
disponibilizados para cada 1º VDG/DGE no início de novembro. 

- O curso da tarefa preliminar Tornar-se um Líder Completo do Centro 
Leonístico de Aprendizagem deve ser revisado assim que o 1º VDG/DGE 
fizer o download dos resultados da respectiva avaliação. 
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Setembro de 2022     Janeiro de 2023 
 As inscrições começam em outubro para o Seminário Internacional de 1º 

VDG/DGE em St. Charles, Illinois nos EUA. 

 

 
Tarefa das metas de distrito (disponível em novembro) 

- Os 1ᵒˢ VDGs devem reunir-se virtualmente ou pessoalmente com a 
equipe distrital atual e a equipe distrital entrante para avaliar as metas 
distritais, discutir como continuar apoiando suas realizações e começar a 
formular novas metas para o próximo ano que se baseiem nas metas 
distritais atuais. 

Obs.: Esta tarefa também estará disponível para download no programa de 
aprendizado de 1º VDG/DGE de 2022-2023 no Centro Leonístico de Aprendizagem. 
 

 

 Livreto de tarefas preliminares do seminário 

- No início de novembro, os 1ᵒˢ VDGs/DGEs receberão por e-mail uma 
apostila em PDF das tarefas preliminares diretamente relacionadas às 
sessões de treinamento programadas para o Seminário Internacional de 
1º VDG/DGE em St. Charles, Illinois nos EUA.  
 
As tarefas preliminares incluem entre outros: 

 Tornar-se um Líder Completo 
 Gerenciar a sua Equipe 
 Como Liderar a Mudança 
 Apoio ao Quadro Associativo 
 Projeto de Marketing 

Obs.: Este livreto também estará disponível para download no programa de 
aprendizado de 1º VDG/DGE de 2022-2023 no Centro Leonístico de Aprendizagem. 

 
 As inscrições começam em janeiro para o Seminário Internacional de 1º 

VDG/DGE que acontece em Boston, Massachusetts nos EUA, em julho. 
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Fevereiro 
 Seminário Internacional de 1º VDG/DGE (dias 1 a 3) 

- O seminário acontece de 8 a 9 de fevereiro no Q Center em St. Charles, 
Illinois nos EUA. A cidade de St. Charles está localizada a cerca de 65 
quilômetros oeste de Chicago. 

- Os 1ᵒˢ VDGs/DGEs chegam em 6 de fevereiro e partem em 10 de 
fevereiro. 

- O Q Center é um centro de treinamento seguro e completo, com 
quartos em estilo dormitório, refeitório em cafeteria, espaços para 
reuniões e vistas panorâmicas. Consulte o material de inscrição para 
obter mais informações sobre o Q Center. 

- Os eventos no Q Center são exclusivos para 1ᵒˢ VDGs/DGEs.  
Os cônjuges, acompanhantes e convidados não podem participar. 

- O seminário de três dias inclui os seguintes eventos e assuntos (sujeitos a 
alterações a qualquer momento): 

 Visita à sede de Lions Clubs International e oportunidade para tirar 
uma foto com a Primeira Vice-Presidente internacional Dra. Patti 
Hill. 

 Apresentações de sessões gerais com mensagens da Primeira 
Vice-Presidente internacional Dra. Patti Hill, Diretora do Seminário 
de DGE Elisabeth Haderer, orador(es) convidado(s) e funcionários. 

 Workshops interativos em pessoa, liderados pelos líderes de grupos 
do seminário, abordando assuntos como: 

Desenvolvimento de habilidades de liderança, 
gerenciamento de equipes, apoio à conservação de 
associados, marketing, LCIF, planejamento de ações e como 
liderar mudanças. 

 Oportunidades de conviver com Leões de todo o mundo, 
conectar-se com os funcionários de LCI/LCIF e visitar a LOJA do 
Lions no Q Center. 

  

https://qcenter.com/
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Fevereiro  Abril 
 Os 1ᵒˢ VDGs/DGEs continuam planejando o sucesso, colaborando com as 

equipes distritais para desenvolver e finalizar as metas e planos de ação de 
distrito. 

 

Maio Junho 
 Tarefas e aprendizagem on-line(continuação) 

- Os 1ᵒˢ VDGs/DGEs analisam individualmente os novos recursos nos 
websites de LCI/LCIF 

- Os 1ᵒˢ VDGs/DGEs concluem os cursos de treinamento atribuídos ao 
percurso de aprendizado do1º VDG/DGE de 2022- 2023 no Centro 
Leonístico de Aprendizagem. Todos os módulos de treinamento 
atribuídos devem ser concluídos até meados de junho. Cada módulo 
demora aproximadamente de 20 a 40 minutos para ser concluído. 

Categoria Título do curso 
Liderança  Resolução de conflitos 

 

Normas de 
LCI 

 Treinamento para as solicitações de reembolso de 
despesas 

 Prática das Normas: O Manual de Normas da 
Diretoria e Documentos de Governança e suas 
localizaçõe 

 Dúvidas mais frequentes relativas às Normas 
 
Os 1ᵒˢ VDGs/DGEs também podem selecionar por si os cursos de liderança on-
line com base na interpretação dos seus resultados na avaliação de liderança 
de Mente, Coração e Nervos ou metas individuais que possam ter. 
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Julho 
 Seminário Internacional de 1º VDG/DGE (dia 4) 

- 6 de julho: Os DGEs chegam a Boston, Massachusetts nos EUA. Após o 
check-in no hotel, os DGEs e seus cônjuges/acompanhantes podem 
pegar os materiais de inscrição na convenção, presentes do presidente 
entrante, crachás e materiais do governador de distrito, em um local 
designado. 

- 7 de julho: Os DGEs e seus cônjuges ou acompanhantes participam do 
dia 4 do Seminário Internacional de 1º VDG/DGE. 

 Cada DGE e seus cônjuges ou acompanhantes se reúnem em um 
salão para um dia inteiro de sessões gerais, com mensagens 
inspiradoras de Leões e convidados, uma apresentação especial 
para os cônjuges ou acompanhantes de DGE e as últimas 
novidades e atualizações de LCI/LCIF. 

 O dia culmina com um elegante banquete de comemoração. 

 


