
 
 

Bolsa de estudos para Embaixador  

Leo-Lion de Intercâmbio Cultural 
 

Os Embaixadores Leo-Lions de Intercâmbio Cultural têm a oportunidade de se 

conectar e compartilhar suas experiências como Leo-Lions com associados em todo 

o mundo. 

 

Com o apoio financeiro das Bolsas de estudo para Embaixador de Intercâmbio 

Cultural, um Leo-Lion de cada área jurisdicional (AJ) será designado para um fórum 

Leonístico de AJ diferente da sua própria, para obter novas perspectivas e novas 

ideias sobre liderança e serviço, enquanto aprende sobre a rica cultura das pessoas 

que vivem naquela região do mundo. Por exemplo, um Leo-Lion da AJ 4 pode se 

inscrever para participar do Fórum da AJ 8 África. Embora os candidatos possam 

indicar quais são suas atribuições preferidas de fóruns Leonísticos, as atribuições 

finais serão feitas pelo Comitê de Bolsas de Estudo. 

 

Expectativas 
 

Os bolsistas representarão suas áreas jurisdicionais e *participarão de sessões e 

eventos do fórum anfitrião durante todas datas programadas. Os Embaixadores Leo-

Lions de Intercâmbio Cultural também participarão de eventos de serviço do fórum 

para aprender sobre as diferenças e semelhanças entre as necessidades da 

comunidade regional e os conceitos de eventos de serviço. 

 

Depois de retornar às suas regiões, os Embaixadores Leo-Lions de Intercâmbio 

Cultural devem compartilhar as informações e experiências obtidas nesta 

oportunidade com outros associados durante os eventos do distrito, distrito múltiplo 

e AJ. 

 

Cada Embaixador Leo-Lion de Intercâmbio Cultural deve escrever um blog sobre 

suas experiências adquiridas durante a participação nos fóruns Leonísticos, 

incluindo serviços e eventos sociais. Os blogs podem ser usados para publicação no 

site de Lions Clubs International e plafatormas de mídia social. Além do blog, os 

embaixadores também devem ajudar na divulgação dos benefícios do programa Leo-

Lion e podem ser solicitados a auxiliar os Representatnes Leo-Lion junto à Diretoria 



em iniciativas promocionais, participar de webinars, criar vídeos de divulgação e 

contribuir com postagens no Grupo do LinkedIn para Leo-Lions. 

Qualificações dos candidatos 

Os candidatos a bolsa de estudos qualificados para Embaixador Leo-Lion de 

Intercâmbio Cultural são associados com boa reputação em Lions clubes ativos e que 

concluíram com êxito os mandatos relatados em qualquer uma das seguintes 

posições de liderança: 

 

■ Dirigente de Leo clube 

■ Presidente de distrito ou distrito múltiplo Leo 

■ Assessor de distrito ou distrito Múltiplo Leo 

■ Dirigente de Lions clube 

 

Os candidatos também devem: 

■ Possuir documentos de viagem qualificados e atualizados. 

■ Estar disponíveis durante as datas do fórum designado. 

■ Comprometerem-se a participar de um fórum designado a eles após a 

confirmação por escrito da aceitação. 

■ Enviar a inscrição para bolsa de estudos de Leo-Lion até o prazo 

observado na webpage do Programa Leo-Lion. 

 

Financiamento da bolsa de estudos 
 

A Bolsa de estudos para Embaixador Leo-Lion de Intercâmbio Cultural é um 

programa de reembolso financeiro. Os beneficiários serão reembolsados no máximo 

de US$ 2.625,00 por despesas elegíveis incorridas como resultado da participação 

neste programa. As despesas elegíveis incluem viagens (passagem aérea, passagens 

de trem etc.), refeições durante os dias de viagem de ida e volta ao fórum e refeições 

e hospedagem durante as datas do fórum. Os beneficiários Bolsa de estudos para 

Embaixador Leo-Lion de Intercâmbio Cultural deverão apresentar os recibos dos 

respectivos fóruns para serem elegíveis a reembolso. 

Despesas de itens pessoais e custos adicionais de viagens não relacionados ao 

programa não serão reembolsados pela Bolsa de estudos para Embaixador Leo-

Lion de Intercâmbio Cultural. 



O reembolso de despesas elegíveis requer: 

 

■ Conclusão da participação no fórum, participação em sessões/eventos e pelo 

menos um evento de serviço 

■ Envio de relatório de despesas em conformidade com as regras de reembolso 

de LCI, incluindo cópias de todos os recibos, passagens e cartões de 

embarque da companhia aérea 

■ Envio de um blog escrito submetido dentro de duas semanas após a 

conclusão do fórum Leonístico e incluído com o relatório de despesas do 

Embaixador Leo-Lion de Intercâmbio Cultural 

 
 

Inscrição 
 

Os Leo-Lions que atenderem às qualificações deste programa de bolsa de estudos 

podem se inscrever para a Bolsa de estudos para Embaixador Leo-Lion de 

Intercâmbio Cultural. 

 

Verifique a página dos fóruns Leonísticos em lionsclubs.org/resources-for-

members/forums para os locais e datas dos fóruns. 

 

Todas as inscrições para bolsas de estudo para Embaixador Leo-Lion de 

Intercâmbio Cultural serão analisadas pelo Comitê de Bolsas de Estudo. Os 

bolsistas aprovados serão contatados dentro de três semanas após a 

apresentação. 

 

Os candidatos terão uma semana para confirmar a aceitação do fórum 

designado para confirmar sua participação no programa. 

 

*A segurança de todos nossos associados é uma das principais prioridades de 

Lions Clubs International. Embora os fóruns Leonísticos possam prosseguir, 

novas regras e restrições de viagens relacionadas à COVID-19 continuam a ser 

desenvolvidas para garantir viagens e socialização seguras. Isso pode incluir o 

fechamento de fronteiras para viajantes dentro e fora de certos países e regiões ou 

cancelamento de eventos. Os candidatos devem consultar com frequência as 

autoridades de viagens de seus países para obter atualizações. 

 

 

 

 



Confira o site da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para obter 

informações atualizadas. Você também pode se inscrever para receber notificações 
automáticas da IATA quando as restrições de viagem mudarem. Lembre-se de 

cumprir todas as restrições de viagem emitidas pelo governo, diretrizes de 
quarentena e mandatos de vacinação emitidos pela região de e para a qual você vai 

viajar. 

 

No caso de um fórum Leonístico de AJ ser cancelado, Lions Clubs International 

notificará o Embaixador Leo-Lion de Intercâmbio Cultural designado para aquele 

fórum Leonístico de AJ. 
 

Entre em contato pelo e-mail Membership@lionsclubs.org para obter mais informações sobre a 

oportunidade de Bolsa de estudos para Embaixador de Intercâmbio Cultural. 
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