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Dúvidas frequentes  
Dados dos Relatórios do Learn 
Link da webpage de assistência técnica 

 

   Quais são os dados incluídos nos relatórios do Learn? 
  Os relatórios do Learn fornecerão detalhes sobre os cursos 

concluídos no Centro de Aprendizagem do Lions (LLC), participação 

em Institutos de Liderança realizados por Lions Clubs International e 

treinamentos locais, conforme o que foi reportado pela GLT de DM e 

coordenadores de distrito. Também estarão disponíveis os dados 

dos históricos do antigo Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC). 

Obs.: os dados históricos de treinamento incluídos nos relatórios de 

Learn são limitados pelo que foi reportado a LCI no passado por 

distritos múltiplos e distritos e por quais registros de treinamento de 

LCI foram arquivados. 

 

   Como se acessa os Dados dos Relatórios do Learn? 
   Use a sua Lion Account para acessar o Learn. Selecione 

Relatórios para visualizar e baixar os dados de treinamentos. 

1. Faça o login na sua Lion Account. 

a. Se você não tiver uma Lion Account, precisará 

cadastrar-se para acessar. 
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https://lionshelp.zendesk.com/hc/pt/categories/360002949274
https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/account/login?returnUrl=/connect/authorize/callback?client_id=lci-app-switcher&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmyapps.lionsclubs.org%2Fsignin-oidc&response_type=code%20id_token&scope=openid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi&response_mode=form_post&nonce=637200803280744584.N2RiZGVkN2EtMDU2Zi00ZWIyLWFlOWYtODE5NzU4NTVkYmQzZDc0NTk2YTQtZjUxZC00NDRmLTllZjktY2VhMjNkYzNhNzIy&state=CfDJ8CvHs0PLXJ5Ku3gC_pyKF5GJMTTHTR2IvusojuaFCZ2MtIfKa8QLjhFqTFQTYLJuKfbWYDM3e7jYJqIgRdpzMCnft_1gHPL05PIOgtnu3HE5MnhGY7eN1f2DJCMxBkwuJHyWte0yFnfoN-GJnKr_Tbpescej34MqV5aYsbwD4nHhry1IyQewgn7efrf1h3kgI_GmXavg7kyuUF1R0rzSiOeTbSn2md33lw3OuBfHNg5e8_N9m1wwY74zSU2beTCv1wrPCZeu2kGzYwVdBDUaL_VtKVcpjLTfO-f48QSE9Ld8rijb2aViH5RRQkYFmtaQKpqxY5YPSvJG2S5sBLhMrNvAgqW2Mql1edVifFcX-bcYW5jYJ49GfnsBWIroK4HdCr1JEgOzsvEwssflp7DT0B2TMu3H2JiLE7NKmiGY9OID&x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&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&redirect_uri=https://myapps.lionsclubs.org/signin-oidc&response_type%20=%20c%C3%B3digo%20id_token%20&%20scope%20=%20perfil%20openid%20perfil%20openid%20email%20LCI-userapi%20&%20response_mode%20=%20form_post%20&%20nonce%20=%20637200803280744584.N2RiZGVkN2EtMDU2Zi00ZWIyLWFlOWYtODE5NzU4NTVkYmQzZDc0NTk2YTQtZjUxZC00NDRmLTllZjktY2VhMjNkYzNhNzIy%20&%20state%20=%20CfDJ8CvHs0PLXJ5Ku3gC_pyKF5GJMTTHTR2IvusojuaFCZ2MtIfKa8QLjhFqTFQTYLJuKfbWYDM3e7jYJqIgRdpzMCnft_1gHPL05PIOgtnu3HE5MnhGY7eN1f2DJCMxBkwuJHyWte0yFnfoN-GJnKr_Tbpescej34MqV5aYsbwD4nHhry1IyQewgn7efrf1h3kgI_GmXavg7kyuUF1R0rzSiOeTbSn2md33lw3OuBfHNg5e8_N9m1wwY74zSU2beTCv1wrPCZeu2kGzYwVdBDUaL_VtKVcpjLTfO-f48QSE9Ld8rijb2aViH5RRQkYFmtaQKpqxY5YPSvJG2S5sBLhMrNvAgqW2Mql1edVifFcX-bcYW5jYJ49GfnsBWIroK4HdCr1JEgOzsvEwssflp7DT0B2TMu3H2JiLE7NKmiGY9OID%20&%20x-client-SKU%20=%20ID_NETSTANDARD1_4%20&%20x-client-ver%20=%205.2.0.0
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2. Clique no ícone “Learn” no Portal do Associado:  

3. Você está agora no Learn: 

 
4. Selecione o relatório que quiser na lista suspensa. Os 

relatórios disponíveis de acordo com o seu título serão 

exibidos na lista suspensa.  
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   Quais relatórios estão disponíveis para os dados do Learn? 
Os seguintes relatórios do Learn estão disponíveis: 

• Dados de treinamento do Learn* - Fornecem uma lista 

abrangente de treinamentos realizados pelos Leões na 

sua área 

• Histórico de aprendizagem* - fornece uma lista de 

Leões da sua área que concluíram o treinamento.  

• Relatório de graduados e certificados* - fornece uma 

lista de graduados do Instituto de Preparação de 

Instrutores (FDI) e Leões certificados no Programa de 

Instrutor Certificado do Lions (LCIP) da sua área. 

• Meu histórico de aprendizagem - Proporciona um 

registro atual dos treinamentos concluídos por um 

Leão como participante ou instrutor. As credenciais 

dos instrutores, como Formando do Instituto de 
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Preparação de Instrutores (formando do FDI) ou 

Programa do Instrutor Certificado do Lions (certificado 

pelo LCIP), também são informadas. 

*Relatório não disponível para todos os associados 

 
Existe um relatório do Learn que forneça uma lista de Leões dentro 

de um DM ou distrito com credenciais de certificação no Instituto de 

Preparação de Instrutores (FDI) ou do Programa de Instrutor 

Certificado do Lions (LCIP)? 

Sim. O Relatório de Graduados e Certificados fornece uma 

lista de graduados do Instituto de Preparação de Instrutores 

(FDI) e Leões certificados no Programa de Instrutor 

Certificado do Lions (LCIP) da sua área. 

 
E se houver dados faltando no relatório de Meu histórico de 

aprendizagem? 

 No momento, o Learn não permite que os associados mesmos 

atualizem o próprio relatório do Meu histórico de aprendizagem. 

Obs.: os dados históricos de treinamento incluídos nos relatórios do 

Learn são limitados pelo que foi reportado a LCI no passado por 

distritos múltiplos e distritos e por quais registros de treinamento de 

LCI foram arquivados. Se você achar que faltam dados de 

treinamento no seu relatório do Meu histórico de aprendizagem, 

entre em contato pelo e-mail leadersdevelopment@lionsclubs.org. 
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mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org
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   Os dados do Relatório do Learn podem ser acessados no celular? 
Embora os Relatórios do Learn não terem sido criados para 

celulares, os dados podem ser acessados no telefone 

celular, usando-se um navegador de internet. A orientação 

do aparelho precisa ser alterada de retrato para paisagem 

para visualizar os dados.  

 

 

   Quem tem acesso aos Relatórios do Learn? 
• Os coordenadores da GLT e líderes Leões têm acesso 

ao relatório de dados de treinamento do Learn, 

histórico de aprendizagem e relatórios de graduados e 

certificados de acordo com o cargo mais alto que 

tenham no MyLCI.  

Cargos de dirigente: Presidente de Conselho, 

Governador de Distrito, Presidente de Divisão e 

Presidente de Clube 

Cargos na GAT: Líder de Área Jurisdicional da GAT, 

Líder de Área Regional da GAT, Líder de Área da 

GAT*, Coordenador da GLT de Distrito Múltiplo e 

Coordenador da GLT de Distrito 

 *os funcionários estão cientes do erro de 
acesso/permissão do Learn para o líder de área da 
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GAT, que permite que eles visualizem apenas os 
dados do Learn para seu distrito múltiplo. 

   Uma solução ainda não foi verificada. 
 

• Meu histórico de aprendizagem - Todos os Leões e 

Leos com uma conta Lion Account têm acesso ao 

relatório do seu próprio Meu histórico de 

aprendizagem. 

 
 
 
 
 
 

   Onde se obtém assistência com os Relatórios do Learn? 
Para perguntas e assistência, use as informações para 

contato abaixo: 

• Assistência para login na Lion Account: 

mylionsupport@lionsclubs.org ou 630-468-7000 

• Assistência da Equipe Global de Ação: 

gat@lionsclubs.org  

• Assistência para acesso e dados do Learn: 

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

