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INFORMAÇÕES SOBRE A SESSÃO 
 
Todos os presidente de divisão de sucesso precisam ter uma compreensão sólida das funções e 
responsabilidades deste importante cargo. Esta sessão analisa essas funções e responsabilidades, 
além de compartilhar informações sobre os recursos disponíveis para ajudar no suporte aos 
presidentes de divisão entrantes. 
 

OBJETIVOS DA SESSÃO 
 
Ao final desta sessão, os participantes estarão aptos a:  
 

• Descrever as funções do Presidente de Divisão 
 

• Analisar as responsabilidades do Presidente de Divisão 
 

• Localizar e explorar os recursos para Presidentes de Divisão
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PREPARAÇÃO PARA A SESSÃO 
 
Sugestões para a preparação:  
 

• Estude as necessidades técnicas para a sessão. Teste o laptop/computador, o projetor e 
tela LCD, slides em PowerPoint, e mouse sem fio/caneta laser pointer, se apropriado.  
 

• Faça uma avaliação dos materiais para a sessão. Utilize a Lista de Verificação do 
Material de Treinamento no Guia de Preparação do Instrutor para verificar se tem tudo 
o que vai precisa para a sessão.    
 

• Familiarize-se com a seção do Presidente de Divisão do Estatuto  e Regulamentos 
Padrão de Distrito e o Estatuto e Regulamentos de Distrito. Uma parte significativa 
de instrução desta sessão é uma visão geral guiada deste recurso.  Certifique-se de 
verificar este documento em busca de responsabilidades atualizadas ou alteradas antes 
de realizar o treinamento, pois isso pode afetar as atividades desta sessão. 

 

• Revisar todas as atividades que serão realizadas durante a sessão. Você já obteve e 
organizou todos os materiais necessários para completar as atividades? 

 

• Examine o conteúdo antes de começar a sessão, como uma medida final para a 
preparação. 

 
MATERIAIS 
 

• Guia do Instrutor 
 

• Guia do Participante 
• Slides em PowerPoint 
• Material impresso: EBook do Presidente de Divisão e Região, 1 por participante 

 
EQUIPAMENTO 
 

• Computador 
• Projetor e tela LCD 
• Flipchart e marcadores 
• Mouse sem fio/caneta laser pointer 

(opcional) 
 

ÍCONES DE AÇÃO 
 
 
 

 
Consultar o 
Manual do 

Participante 

Atividade 
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CRONOGRAMA DA SESSÃO 
 

 Apresentação da instrução Materiais 
INTRODUÇÃO 

 
(05:00) 

 
 

Apresentação: Objetivos da sessão 
 
 

Slides em PowerPoint  
 
 

MÓDULO 1:  
As Funções do  

Presidente de Divisão 
 

(10:00) 
 
 

Apresentação/Discussão:            
As Funções do Presidente de Divisão 
 
 
 
 

Slides em PowerPoint  
 
 
 
 
 
 

MÓDULO 2:  
As Responsabilidades do 

Presidente de Divisão 
 

(50:00) 

Apresentação/Discussão:            
As Responsabilidades do Presidente de 
Divisão 
 
Atividade: Responsabilidades do 
Presidente de Divisão       
 

Manual do Participante 
 
Slides em PowerPoint  
 
 
 
 
 
 

MÓDULO 3:  
Localizar e explorar os 

recursos para 
Presidentes de Divisão 

(20:00) 
 
 

Apresentação/Discussão:   
As Funções do Presidente de Divisão 
 
Atividade:  
Questionário de revisão sobre os 
recursos para o Presidente de Divisão  
 
 

Manual do Participante 
 
Slides em PowerPoint  
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 

(05:00) 
 
 

Apresentação: Resumo da sessão Slides em PowerPoint  

Tempo total: 90:00 
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INTRODUÇÃO 
Tempo total: 05:00 

 
APRESENTAÇÃO: OBJETIVOS DA SESSÃO (05:00) 
 
Afirme  

Como presidente de divisão entrante, você já tem bastante 
conhecimento sobre a sua divisão. É possível, no entanto, ser um 
especialista em algumas áreas das responsabilidades do presidente 
de divisão, mas não ter tanto conhecimento sobre outras.  
 
Este workshop oferece aos participantes a oportunidade de 
aprender mais sobre a função, alinhando o seu conhecimento e 
experiência com os de outros participantes. 

 
Mostre 

Exiba o Slide 1: Objetivos da sessão 
 

 
 

Nesta sessão, nos dedicaremos aos seguintes objetivos: 
• Descrever as funções do Presidente de Divisão 
• Analisar as responsabilidades do Presidente de Divisão 

• Localizar e explorar os recursos para Presidentes de Divisão 
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MÓDULO 1: As Funções do Presidente de Divisão 
Tempo total: 10:00 

 
APRESENTAÇÃO: AS FUNÇÕES DO PRESIDENTE DE DIVISÃO (10:00) 
 
Mostre 

Exiba o Slide 2: As Funções do Presidente de Divisão 
 

 
 
Pergunte 

Quais são as funções do presidente de divisão? 
 

Peça que a 2 a 3 participantes respondam. Você procura 
respostas que expressem que eles agem como um elo entre 
os clubes e o distrito e também que fazem parte da Equipe 
Global de Ação. 

 
Mostre 

Exiba o Slide 3: Os Presidente de Divisão conectam 
clubes e distritos 

 

 
 

Leia este slide em voz alta para os participantes 
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Pergunte 
Alguém pode me dar exemplos de como os presidentes de divisão 
agem como um elo entre os clubes e o distrito? 
 

Peça que a 4 a 5 participantes respondam. No que diz 
respeito aos clubes, existem muitas respostas para essa 
pergunta. Concentre-se nas respostas que abordem os 
presidentes de divisão como facilitadores de comunicação 
acerca de prioridades compartilhadas pelos clubes e pelo 
distrito.  
 
Por exemplo, o presidente de divisão compreende as 
prioridades e necessidades dos clubes e aproveita o apoio 
do distrito. Ao mesmo tempo, o presidente de divisão 
compreende as metas da equipe distrital (por exemplo, 
aumento de associados ou apoio da Fundação de Lions 
Clubs International) e aproveita o apoio dos clubes às 
essas metas. 

 
Mostre 

Exiba o Slide 4:  
Presidente de Divisão e Equipe Global de Ação 

 

 
 

Leia este slide em voz alta para os participantes 
 
Pergunte  

Alguém pode me dizer qual o papel dos presidentes de divisão na 
Equipe Global de Ação? 
 

Peça que os participantes respondam. A resposta que você 
procura é que os presidentes de divisão trabalham com os 
coordenadores da Equipe Global de Ação para usar seus 
conhecimentos de liderança, quadro associativo e serviços 
e implantá-los em sua divisão, quando necessário. 
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Afirme 
Como membro da equipe do distrito, você também faz parte da 
Equipe Global de Ação do distrito. Isso garante uma abordagem 
coesa do distrito para enfrentar os desafios e as oportunidades 
relacionadas ao impacto dos serviços, aumento de associados e 
desenvolvimento de liderança na sua região. 

Mostre 
Exiba o Slide 5: Estrutura do Gabinete de Distrito 

 

 
 

Peça aos participantes que abram o Manual do Participante na 
página 1. 
Discuta a Estrutura do Gabinete Distrital com os participantes. 
Pergunte se eles têm alguma dúvida sobre o diagrama e como 
ele se relaciona à função de presidente de divisão. 

 
Mostre 

Exiba o Slide 6:  Equipe Global de Ação 
 

 
 

Peça aos participantes que abram na página 1 do Manual do 
Participante. 
Discuta a estrutura da Equipe Global de Ação com os 
participantes. Pergunte se eles têm alguma dúvida sobre o 
diagrama e como ele se relaciona à função de presidente de 
divisão. 
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Transição 
Agora que discutimos o papel do presidente de divisão em relação 
aos clubes, distritos e à Equipe Global de Ação, discutiremos as 
responsabilidades do presidente de divisão, conforme descrito no 
Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito. 
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MÓDULO 2: As Responsabilidades do Presidente de Divisão 
 Tempo total: 50:00 

 

APRESENTAÇÃO/DISCUSSÃO:  
AS RESPONSABILIDADES DO PRESIDENTE DE DIVISÃO (5:00) 
 

Mostre 
Exiba o Slide 7:  
As Responsabilidades do Presidente de Divisão 

 

 
 
Afirme 

As responsabilidades do presidente de divisão estão descritas no 
Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito.  
 

É possível que as responsabilidades mudem no futuro, 
portanto consulte a versão mais recente do Estatuto e 
Regulamentos Padrão de Distrito para obter as 
responsabilidades mais recentes do presidente de divisão. 

 
 

ATIVIDADE:  
RESPONSABILIDADES DO PRESIDENTE DE DIVISÃO (45:00) 
 

Mostre 
Exiba o Slide 8: Responsabilidades do Presidente de Divisão 
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Pergunte 
Quantos de vocês podem citar todas as responsabilidades do presidente 
de divisão de acordo com o Estatuto e Regulamentos Padrão? 

 
Afirme 

Embora cada presidente de divisão assuma o mandato com 
conhecimento sobre as responsabilidades do presidente de divisão, 
sempre há algo novo para se aprender sobre a função. 
 
Nesta atividade, colocaremos o seu conhecimento à prova e veremos 
quantas responsabilidades do presidente de divisão que você 
consegue citar constam no Estatuto e Regulamentos Padrão de 
Distrito.  

 
Mostre 

Exiba o Slide 9: Atividade 
 

 
 

Afirme  
Orientações para a atividade 
Leia o slide da atividade em voz alta para os participantes.  
Peça aos participantes que abram o Manual do Participante nas 
páginas 2 e 3. 
Ofereça as seguintes instruções:  

• Reserve três minutos para anotar todas as responsabilidades 
de que você consegue se lembrar no manual do participante. 

• Compare por 5 minutos suas anotações com os participantes 
da sua mesa e crie uma lista principal de responsabilidades. 

• Analise os slides 10 a 17 para ver quantas das 
responsabilidades sua mesa conseguiu citar. 

Pergunte se alguém tem alguma dúvida.  
Comece a atividade.  
Interrompa após 8 minutos e comece a discutir as 
responsabilidades que começam no slide 10. 
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Mostre 
Exiba o Slide 10: Responsabilidades do Presidente de Divisão  
 

Resuma o slide para os participantes e responda às perguntas 
que eles possam ter, ou você pode optar por liberar para 
perguntas após apresentar os slides 11 a 17. 

 
 

 
 

Mostre 
Exiba o Slide 11: Responsabilidades do Presidente de 
Divisão  (continuação) Resuma cada slide (11 a 17) para 
os participantes. 

 

 
 

Mostre 
Exiba o Slide 12: Responsabilidades do Presidente de 
Divisão  (continuação) 
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Mostre 
Exiba o Slide 13: Responsabilidades do Presidente de 
Divisão  (continuação) 

 

 
Mostre 

Exiba o Slide 14: Responsabilidades do Presidente de 
Divisão  (continuação) 

 

 
Mostre 

Exiba o Slide 15: Responsabilidades do Presidente de 
Divisão  (continuação) 

 

 
Mostre 

Exiba o Slide 16: Responsabilidades do Presidente de 
Divisão  (continuação) 
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Mostre 
Exiba o Slide 17: Responsabilidades do Presidente de 
Divisão  (continuação) 

 

 
 
Mostre 

Exiba o Slide 18: Responsabilidades do Presidente de Divisão  
(continuação) 
Faça o balanço da atividade consultando cada mesa para ver 
quantas das responsabilidades do presidente de divisão 
conseguiram anotar. Reconheça as mesas que conseguiram 
citar mais responsabilidades. 
Se você terminar cedo, poderá fazer aos participantes as 
seguintes perguntas: 

• Você ficou surpreso com alguma dessas responsabilidades? 
• Qual responsabilidade você acha que será a mais difícil? 

 

 
 
Pergunte 

Alguém tem mais perguntas sobre as responsabilidades do 
Presidente de Divisão, conforme constam no Estatuto e 
Regulamentos Padrão de Distrito? 

Transição 
Use esta oportunidade para encerrar as perguntas e fazer 
a transição para o próximo módulo, Localizar e explorar 
os recursos do Presidente de Divisão. 
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MÓDULO 3:  
Localizar e explorar os recursos para Presidentes de Divisão 

 Tempo total: 20:00 
 

APRESENTAÇÃO/DISCUSSÃO: LOCALIZAR E EXPLORAR OS 
RECURSOS PARA PRESIDENTES DE DIVISÃO (15:00) 
 
Mostre 

Exiba o Slide 19: Localizar e explorar os recursos para 
Presidentes de Divisão 

 

  
 

Afirme 
Neste módulo, discutiremos os recursos disponíveis a você 
enquanto se prepara para o mandato. 

 
Mostre 

Exiba o Slide 20: Recursos para Presidentes de Divisão 
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Pergunte 
Alguém pode citar recursos que o presidente de divisão consideraria 
úteis? 
 

Chame 4 a 5 participantes para responder. Você está procurando 
respostas como o eBook do Presidente de Divisão, o Mapa de 
Aprendizado do Presidente de Divisão, informações sobre os 
Prêmios de Divisão e Região, Modelo de reunião do Comitê 
Consultivo do Governador de Distrito, Guia do Facilitador e 
PowerPoint dos Leões Orientadores Certificados, etc. 

 
Mostre 

Exiba o Slide 21:  
Centro de Presidentes de Região e de Divisão 

 

 
 

Dependendo da sua acessibilidade à Internet, você pode visitar 
esta página da Web e mostrar aos participantes esses recursos. 
Confira se o acesso à Internet funciona bem o suficiente para 
fazer isso. Se o acesso for lento, descreva o que há no site 
seguindo os slides. 

 
Afirme 

A página da Web do Centro dos Presidentes de Divisão e Região é 
o local para você começar procurando pelos recursos dos 
presidentes de divisão. Esses recursos estão sendo continuamente 
atualizados, portanto, visite esta página frequentemente para obter 
informações mais atualizadas. 
 
Você pode encontrar um link para os Prêmios Presidenciais 
Especiais, que contém informações sobre as inscrições para o 
Prêmio de Presidente de Divisão e Região.  
 
Você também verá um link para o Mapa de Aprendizado do 
Presidente de Divisão. O mapa de aprendizado é um recurso que 
traça o caminho de aprendizado para você, mostrando os cursos 
que você pode fazer para adicionar mais conhecimento ao que você 
já possui.  
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Existem links para a Estrutura Modelo do Distrito Múltiplo, 
Estrutura Modelo do Distrito e Estrutura Padrão dos Clubes. O link 
da Avaliação da Saúde do Clube o levará a um índice de relatórios 
que remontam a 2009. 
 

Mostre 
Exiba o Slide 22:  
Centro dos Presidentes de Região e de Divisão 

 

 
 

Afirme 
No meio da página da web, você verá os recursos para as Reuniões 
de Divisão e Região, como o guia do Modelo de Reuniões do 
Comitê Consultivo do Governador de Distrito. Este guia contém 
dicas para realizar o evento, sugestões de assuntos, formatos para 
cada reunião e as medidas a tomar após a reunião para assegurar 
que os objetivos sejam atingidos.  
 
Você também encontrará o Relatório de Reunião do Comitê 
Consultivo do Governador de Distrito, que é usado para reportar os 
resultados da reunião ao governador de distrito e a Lions Club 
International em zoneandregion@lionsclubs.org 
 
A Lista de Verificação para a Preparação da Reunião e as Atas da 
Reunião podem ser usadas para manter as reuniões em pleno 
funcionamento. A Planilha de Desafios e Oportunidades e 
Avaliação dos Participantes ajuda a garantir que o tempo gasto nas 
reuniões seja valorizado e relevante.  
 
O link para o MyLCI leva você ao login universal da sua Conta do 
Leão e oferece acesso a todos os aplicativos do Lions.  
 

mailto:zoneandregion@lionsclubs.org


Guia do Instrutor As Funções e Responsabilidades do Presidente de Divisão 
 

Lions Clubs International  Página | 17  
 

Mostre 
Exiba o Slide 23:   
Centro dos Presidentes de Região e de Divisão: 

 

 
 

Afirme 
Na parte inferior da página da web, estão as ferramentas O seu 
clube, a sua maneira, o Modelo para um Clube mais Forte e a 
Iniciativas para a Qualidade do Clube.  
 
O último link, o Programa do Leão Orientador Certificado, oferece 
um guia do facilitador e um PowerPoint complementar que contém 
informações importantes para os presidentes de divisão. É 
altamente recomendável que você revise esses recursos, 
especialmente a apresentação de PowerPoint. Saber dessas 
informações importantes lhe proporcionará uma base sólida para 
apoiar os clubes da sua divisão. 
 

Mostre 
Exiba o Slide 24: 
 E-book dos Presidentes de Região e Divisão 
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Afirme 
Distribua uma cópia do eBook do presidente de região e 
divisão a cada participante. Veja que, embora o e-book seja 
melhor usado on-line, pois contém links, ainda é útil usá-lo 
como material impresso para mostrar aos participantes todas 
as informações disponíveis através deste recurso. 
 

Embora seja importante discutir os recursos disponíveis no 
eBook, prepare-se para dedicar tempo à discussão do Plano de 
Agenda do Presidente de Divisão para o Ano,  Visitas a Clubes 
e as Reuniões do Comitê Consultivo do Governador de 
Distrito. 

 
O eBook do Presidente de Região e Divisão serve como um guia 
básico. Complementa as responsabilidades descritas no Estatuto e 
Regulamentos Padrão de Distrito com práticas e recursos 
adicionais sugeridos para orientar os presidentes de divisão.  
 
Veja abaixo listadas algumas informações que você pode acessar 
através do e-book do Presidente de Divisão e Região: 

• Links para a Estrutura Padrão dos Clube, Modelo de Estrutura 
de Distrito e Modelo de Estrutura de Distrito Múltiplo 

• Relatórios do MyLCI (Quadro Associativo, Relatório de 
Registro de Associados e de Vagas de Dirigentes de Clube, 
para citar alguns) 

• Plano de Agenda do Presidente de Divisão para o Ano 

• Links para a Reunião do Comitê Consultivo do Governador de 
Distrito e Visitas a Clubes 

• Link da Equipe Global de Ação 

• Link de Recursos para a Qualidade do Clube 

• Links para os eBook de Dirigentes de Clube 

• Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito, Estatuto e 
Regulamentos de Clube e Manual de Normas da Diretoria 

• Lins para Diretrizes para o Uso de Fundos, Programa Geral de 
Seguro de Responsabilidade Civil, Visão Geral da Marca 
Registrada do Lions e Normas de Privacidade de Lions Club 
International 

• Links para Diretrizes para Resolução de Disputas, 
Procedimentos para Resolução de Disputas de Clubes e 
Resolução de Disputas de Distrito 

• Link para contatar Lions Clubs International 
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Mostre 
Slide 25: Seus colegas 

 

 
 
Afirme 

Outro recurso são seus colegas. Use o conhecimento dos outros 
participantes desta aula, bem como dos seus conhecidos para 
construir uma rede com a qual possa se engajar durante seu 
mandato como presidente de divisão e depois dele.  
 

 
ATIVIDADE:  
RESPONSABILIDADES DO PRESIDENTE DE DIVISÃO (5:00) 
 
Mostre 

Exiba o Slide 26:  
Atividade - Recursos do Presidente de Divisão 

 

 
 

Você cobriu muito conteúdo nesta sessão; portanto, esta 
última atividade foi escrita para servir mais como um 
energizador.  
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Afirme 
Embora o Centro dos Presidentes de Divisão e Região e o eBook 
do Presidente de Divisão e Região sejam nossos pontos de 
referência para esta atividade, é possível que os participantes 
mencionem que os recursos mencionados podem ser 
encontrados em outros locais.  
Nesse caso, reconheça o participante por compartilhar essas 
informações. O foco deve ser o Centro de Recursos do 
Presidente de Divisão e o eBook do Presidente de Divisão e 
Região, como sendo os principais recursos para eles; no 
entanto, você deve reconhecer que podem haver outras 
maneiras de se encontrar esses materiais. 
Veja abaixo uma lista de perguntas, mas fique à vontade para 
adicionar perguntas a ela.  

 
Para esta atividade, vou fazer perguntas sobre onde encontrar recursos. 
Quando eu disser o nome de um recurso, se ele puder ser encontrado 
apenas no Centro de Recursos do Presidente de Divisão, levante a mão 
esquerda. 
 
Se o recurso puder ser encontrado apenas no eBook do Presidente de 
Divisão e Região, levante a mão direita. 
 
Se o recurso puder ser encontrado no Centro de Recursos do Presidente 
de Divisão e no eBook do Presidente de Divisão levante as duas mãos.  

 
Pergunte 

Onde você poderia encontrar os seguintes recursos? No Centro dos 
Presidentes de Divisão e Região, no eBook de Presidente de 
Divisão e Região ou em ambos? 
 

• Mapa de Aprendizado para o Presidente de Divisão 
 (resposta Centro dos Presidentes de Região e de Divisão: 
 

• Modelo de Estrutura de Distrito Múltiplo 
(resposta ambos os recursos) 
 

• Guia para o Planejamento da Agenda para o Ano 
(resposta eBook do Presidente de Região e de Divisão) 
 

• eBook de Dirigentes de Clube 
(resposta Centro dos Presidentes de Região e de Divisão: 
Eles estão disponíveis na página de cada dirigente de 
clube, mas também constam no eBook para a 
conveniência do presidente de divisão) 
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• Materiais do Leão Orientador Certificado 
(resposta ambos os recursos) 
 

• Manual de Normas da Diretoria 
(resposta Centro dos Presidentes de Região e de Divisão: 
O manual de Normas da Diretoria possui sua própria 
página na web, mas consta aqui para conveniência do 
presidente de divisão)  
 

Transição 
Como vimos neste módulo, existem muitos recursos disponíveis 
para ajudá-lo durante o mandato. Use-os conforme necessário para 
ajudá-lo a crescer como presidente de divisão 
 

Feche este módulo e se prepare para concluir a sessão. 
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CONCLUSION 
 Tempo total: 05:00 

 
APRESENTAÇÃO: RESUMO DA SESSÃO (5:00) 
 
Mostre 

Exiba o Slide 27: Objetivos da sessão 
 

 
 

Pergunte 
Alguém tem alguma pergunta sobre o que cobrimos nesta sessão? 
Conseguimos atingir nossas metas? 
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