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Na Reunião da Diretoria Internacional de outubro de 2016, em Nashville, TN, EUA, a diretoria aprovou o 
conceito de realizar o Seminário de 1º VDG/DGE em um local fixo em fevereiro, separado da Convenção 
Internacional.   

As informações abaixo fornecerão alguns detalhes da nova estrutura do Seminário de 1º VDG/DGE. 
Para mais informações e visão geral do atual programa de treinamento, confira a webpage do 
Programa de Treinamento de 1º VDG/DGE. 

 

Estrutura geral do Seminário de 1º VDG/DGE 

Estrutura do Seminário de 1º 
VDG/DGE 

O Seminário de 1º VDG/DGE acontecerá em duas partes. 

• Dias 1 a 3 no centro de treinamento em St. Charles, 
Illinois, EUA 

• Dia 4 como parte da Convenção Internacional 

Benefícios da nova estrutura do 
Seminário de 1º VDG/DGE 

O treinamento de 1º VDG/DGE no início do ano oferece: 

• Mais oportunidades para os 1os VDGs/DGEs se 
prepararem para seu ano como governador de 
distrito 

• Enfoque aumentado no treinamento para 1os 

VDGs/DGEs 

• A oportunidade de visitar a Sede de Lions Clubs 
International  

Impacto no Programa de 
Treinamento geral de 1º VDG/DGE 

• Desde o AL 2018-2019, refere-se ao programa de 
treinamento como Programa de Treinamento de 
Primeiro Vice-Governadores de 
Distrito/Governadores de Distrito Eleitos (1os 
VDGs/DGEs). 

• Não há o Treinamento de Área de DGE na nova 
estrutura. 

• O Programa de Treinamento consiste dos seguintes 
componentes: 

• Tarefas e aprendizado on-line 

• Treinamento de Distrito Múltiplo  

• Dias 1 a 3 do Seminário de 1º VDG/DGE 

• Dia 4 do Seminário de 1º VDG/DGE 

Datas e Local do Seminário de 1º VDG/DGE 

Datas do Seminário de 1º VDG/DGE 
de 2022-2023 

Dias 1 a 3: de 7 a 9 de fevereiro de 2023 - St. Charles, Illinois, 
EUA (1º VDG/DGE* somente) 

• Data de chegada:   6 de fevereiro de 2023 

• Data de partida:    10 de fevereiro de 2023 
 
Dia 4: 7 de julho de 2023 em Boston, MA, EUA 
(DGE e cônjuge/acompanhante) 

• Data de chegada:   6 de julho de 2023. 

• Data de partida:     12 de julho de 2023. 

https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/fvdg-dge-seminar
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Local Fixo do Seminário de 1º 
VDG/DGE 

The Q Center em St. Charles, Illinois, EUA, foi selecionado 
como o local do Seminário de 1º VDG/DGE para os anos de 
2019 a 2023. Como resultado de cancelamentos em 2020 e 
2021 devido à COVID-19, um ano adicional (2024) foi depois 
adicionado. 

Datas dos futuros Seminários de 1º 
VDG/DGE 

Para ajudá-lo com o planejamento futuro, as datas abaixo 
oferecem um período no qual os futuros Seminários de 1º 
VDG/DGE serão realizados. As datas exatas do Seminário de 
1º VDG/DGE dentro desse período serão confirmadas 
posteriormente.  
 
•      23 de fevereiro de 2024 – 2 de março de 2024 
 

Impacto no Distrito 

Eleições Como o treinamento é tecnicamente o Programa de 
Treinamento de 1º VDG/DGE, os distritos não terão que 
mudar as datas das suas eleições. 
 

Participação dos Cônjuges/Acompanhantes Adultos e Trajes 

Dias 1 a 3 
 

• Os Cônjuges/Acompanhantes NÃO participarão/ou 
viajarão para os três dias no Q Center 

• É solicitado o traje de negócios ou o uniforme de 
distrito/distrito múltiplo durante os Dias 1 a 3. 

Dia 4 • Os Cônjuges/Acompanhantes vão participar e viajar para 
o dia 4 na Convenção Internacional. 

• É solicitado o traje de negócios ou o uniforme de 
distrito/distrito múltiplo durante o Dia 4. 

Preparativos para Viagem e Reembolso de Despesas 

Preparativos para viagem do 1º 
VDG/DGE* e 
Cônjuges/Acompanhantes 

• Para as despesas de viagem a serem reembolsadas, os 
preparativos para a viagem têm que estar de acordo com 
as normas e procedimentos de viagem de Lions Clubs 
International.  

• Os preparativos/voos devem ser reservados somente após 
o recebimento das comunicações oficiais de Lions Clubs 
International. 

• Todas as reservas de passagem aérea têm que ser feitas 
por meio da agência de viagens aprovada por Lions Clubs 
International. 

1º VDG/DGE* 
 

• Para a viagem ao Q Center para os Dias 1 a 3 e para a 
Convenção Internacional para o Dia 4, será reembolsada 1 
(uma) passagem aérea de ida e volta em classe econômica 
para o 1º VDG/DGE pela rota mais curta e mais direta para 
as datas de viagem aprovadas.  

• Os Presidentes de Regiões Provisórias Entrantes devem 
consultar as Normas da Diretoria, Capítulo IX, Seção J - 

https://www.qcenter.com/
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Programa Leão Coordenador, 6.a.4 para os critérios de 
reembolso. Se houver dúvidas, entre em contato: 
districtadministration@lionsclubs.org 
 

Cônjuge/Acompanhante • Com relação a viagem para a Convenção Internacional, 
pelas normas da diretoria, o reembolso para uma (1) 
passagem aérea de ida e volta em classe econômica para 
o acompanhante adulto será fornecido com base no 
custo real, que não exceda US$ 500,00. 

• Os Distritos Provisórios e Transicionais devem consultar 
nas Normas da Diretoria, Capítulo IX, Seção C.3 e C.4 para 
os critérios de reembolso.  Para verificar o status do seu 
distrito, entre em contato: 
districtadministration@lionsclubs.org  
 

Participação do Leão no Distrito Múltiplo/Distrito 

Dias 1 a 3 Nenhuma pessoa adicional (funcionários do distrito 
múltiplo/distrito, governadores de distrito, presidentes de 
conselho ou presidentes de conselho entrantes etc.) que não 
sejam os primeiro vice-governadores de 
distrito/governadores de distrito eleitos* será permitida 
participar do Seminário de 1º VDG/DGE. 
 

Dia 4 Somente os Líderes de Grupo do Seminário de 1º VDG/DGE 
de 2023, 1º VDG/DGE de 2023 e seus cônjuges ou 
acompanhantes adultos serão permitidos participar das 
sessões.  
 

DÚVIDAS? 

Inscrições/reservas de hotel dgeseminar@lionsclubs.org  

Providências de viagem/voos dgetravel@lionsclubs.org  

Reembolso de despesas de viagem districtgovernorclaims@lionsclubs.org  

Conteúdo/currículo do Programa de Treinamento leadershipdevelopment@lionsclubs.org 

 

*e presidente de região provisória entrante 
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