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 Como se sabe quando se tem que fazer a recertificação? 

o A certificação do LCIP se baseia na data em que ela foi concedida. No início do 
ano Leonístico, a certificação do LCIP precisará ser renovada, os candidatos 
serão informados sobre a respectiva elegibilidade para recertificação. 
 

o Datas de certificação e períodos para renovação: 
 

Ano certificado Período de renovação Validade da certificação 
renovada  

1/7/2017 - 30/6/2018 1/7/2021 - 30/6/2022 1/7/2022 - 30/6/2026 

1/7/2018 - 30/6/2020 1/7/2022 - 30/6/2023 1/7/2023 – 30/6/2027 

1/7/2020 – 30/6/2021 1/7/2023 - 30/6/2024 1/7/2024 – 30/6/2028 

1/7/2021 – 30/6/2022 1/7/2024 - 30/6/2025 1/7/2025 - 30/6/2029 

1/7/2022 – 30/6/2023 1/7/2025 - 30/6/2026 1/7/2026 - 30/6/2030 

1/7/2023 – 30/6/2024 1/7/2026 - 30/6/2027 1/7/2027 - 30/6/2031 
 

 Qual é o foco da recertificação do LCIP? 

o A recertificação do LCIP se concentra no desenvolvimento profissional dos 
Leões instrutores. 

 
Onde se faz as tarefas de recertificação? 

o Os Leões qualificados para a renovação da certificação precisam concluir o 
percurso para a recertificação do LCIP no Centro Leonístico de Aprendizagem 
(LLC). Você pode acessar o Centro Leonístico de Aprendizagem por meio do 
Portal do Associado usando a Lion Account. 

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=637096974776878479.MTU1NTA5MTgtNDg1NC00NWVkLTliZGQtYThkNTE0YWY1YzYzOGE2MTQ2ZGUtMmZiNC00YTY4LWJlNTAtMWRhNWUyNDdhZmUx&state=CfDJ8DjDg9KnH0pGjXe5-SrMqgNB_8DehaWX0cyrf2Ss8fWOMwCCoGIId476gOwPDsfSNoqtZ9OQE5EJGb1jMYQn4OtW84-_d_aPXsPEf02jVkaTpgWvqAal9CGO0JJ1wdRtS147eI1kjyQCWfd5fMmXyXd6cl0Bq3hzVLecFX7gKHIlkTpg3bp7o1_EjRCKlJYPPBvUCrXm2EfNScUSTbe4wR-eTCGK38JyJK8pnnPRxBRVv-O0wK6Teut7qijJLC9s7-X9rzUYCZbQjrxOA5gitDjRVkw1-oZ7VSdPC93iXnXCVon_VAcGe_8KAUJLwkioyDzW6KOisY8giiRn20iRYDic4Z29-mezqUwKrjnB6QV_jLE--xaVZGRmQtK9AS0tgmcRhrpv0seA43K0f6cXSQ_68J6RCfV-v7KwE45tBo3t&x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&x-client-ver=5.2.0.0
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É necessário enviar uma gravação da sessão de treinamento e ser 
avaliado novamente? 

o Não, você não precisa enviar uma gravação de vídeo. A conclusão dos cursos de 
desenvolvimento profissional até 30 de junho do seu período de renovação atenderá ao 
requisito para a recertificação. 
 

 E se a recertificação não for feita até o final do período de renovação? 

o Os instrutores certificados do Lions que não cumprirem os requisitos de 
recertificação do LCIP antes do término do período de recertificação não serão 
mais instrutores certificados do Lions e não serão considerados para 
treinamentos de desenvolvimento de liderança de âmbito internacional.  
 

o Os Leões que não atenderem aos requisitos de recertificação dentro do período 
de renovação e quiserem se recertificar posteriormente, precisarão: 
 

• Concluir os cursos de desenvolvimento profissional 
• Solicitar para serem reavaliados para a certificação do LCIP por meio de 

gravação de vídeo e seguir o processo de Avaliação do LCIP por meio 
de gravação de vídeo. 

 

 
Quem posso contatar caso precise de assistência? 

o Para obter assistência de um contato para a recertificação do LCIP, envie um e-
mail para LCIP@lionsclubs.org. 
 

o Para obter assistência com o Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC), entre em 
contato via elearning@lionsclubs.org. 

 
o Para obter assistência de um contato com a sua Lions Account, envie um e-mail 

para mylionsupport@lionsclubs.org.  
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CRONOGRAMA DE RECERTIFICAÇÃO 

Julho 

Julho 

Março 

Abril 
- 

Junho 

Fevereiro 

Janeiro 

Agosto 
- 

Dezembro 

Julho 
Os instrutores certificados qualificados 
para a renovação recebem instruções 

sobre as tarefas necessárias para 
fazerem a recertificação 

 
 
 

Janeiro a junho 
A confirmação de tarefas concluídas e 

certificados de recertificação são 
enviados trimestralmente 

Março 
Os instrutores certificados qualificados para 
renovar no próximo ano Leonístico 
recebem notificações e informações sobre o 
processo de recertificação 

Cronograma para a recertificação 
de instrutores no atual ano 

 

Cronograma para a recertificação 
de instrutores no próximo ano 

 

Julho 
Os instrutores certificados qualificados 
para a renovação recebem instruções 
sobre as tarefas necessárias para fazerem 
a recertificação 
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