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GUIA COMPARATIVO ENTRE FDI E LCIP  
 

Revise a tabela abaixo para determinar o instituto apropriado com base no nível atual de 
experiência de facilitação. 
 

 
Instituto de Preparação de 

Instrutores 
(FDI) 

Programa de Treinamento de 
Instrutor Certificado do Lions 

(Treinamento do LCIP) 

Qual é o propósito 
deste treinamento? 

o Fornece conhecimentos e habilidades 
básicos. 

o Concentra-se na apresentação e 
técnicas de treinamento para facilitar 
treinamentos presenciais. 

o Prepara os participantes para serem 
instrutores eficazes nos treinamentos 
de clube, distrito e distrito múltiplo. 

o Aprimora o conhecimento existente e 
otimiza as habilidades para a 
aprendizagem de adultos. 

o Certifica instrutores qualificados para 
fornecer treinamento consistente e eficaz 
em todos os níveis, incluindo eventos de 
treinamento de nível internacional. 
 

O que os 
participantes podem 
esperar obter com 
este treinamento? 

o Praticar novas técnicas de 
treinamento.  

o Aprimorar as habilidades para 
ministrar treinamentos. 

o Avaliar as próprias competências 
como instrutores e identificar áreas de 
melhoria.  

o Confirmar a compreensão das principais 
habilidades de treinamento.  

o Obter estratégias e técnicas de 
treinamento adicionais. 

o Aumentar a própria confiança na 
habilidade de treinamento, por meio do 
feedback dos colegas e instrutores. 

Quem deve se 
inscrever para 
participar? 

o Instrutores inexperientes e experientes 
que gostariam de aprimorar suas 
habilidades para ministrar 
treinamentos. 

o Graduados e não-graduados do FDI com 
extensa experiência de treinamento (5 
anos ou mais). 

Como posso me 
tornar um graduado 
do FDI ou instrutor 
certificado do LCIP? 

o Participe do FDI. 
o Conclua a tarefa pós-FDI para a 

graduação do FDI. 

o Participe de um treinamento do LCIP. 
o Atenda aos requisitos de certificação. 
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O gráfico abaixo mostra os níveis de treinamento que alguém seria elegível para facilitar 
após concluir o treinamento e obter o status de graduado do FDI ou se tornar instrutor 
certificado do LCIP. 

 

Nível Graduado 
do FDI 

Instrutor 
certificado 

do LCIP 

Todos os treinamentos em nível de Clube   

Todos os treinamentos em nível de Divisão   

Todos os treinamentos em nível de Distrito 
  

Todos os treinamentos em nível de Distrito 
Múltiplo 
(Incluindo o treinamento para 1º VDG/DGE de 
Distrito Múltiplo) 

  

Institutos Locais – ALLI, RLLI e ELLI   

Institutos Internacionais Não elegível   

Seminário Internacional de 1º VDG/DGE Não elegível  
 

 

O status de Graduado do FDI expira? 

O status de Graduado do FDI permanece com um Leão ou Leo enquanto for associado de um Lions Clube.  Não há 
requisito de recertificação neste momento. Informações adicionais sobre o FDI estão disponíveis na webpage do 
FDI. 

A certificação do LCIP expira? 

A certificação do LCIP é válida por quatro (4) anos. As informações sobre o processo de recertificação serão 
fornecidas a todos os Instrutores Certificados do Lions no início do ano Leonístico em que eles precisam concluir o 
processo de recertificação. Informações adicionais sobre o processo de recertificação do LCIP estão disponíveis na 
webpage do LCIP. 

Se houver qualquer dúvida sobre os programas de FDI ou LCIP, entre em contato via institutes@lionsclubs.org.  

https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/faculty-development-institute
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/faculty-development-institute
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/lions-certified-instructor-program
mailto:institutes@lionsclubs.org
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