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Perguntas sobre inscrição 

 Como posso me inscrever? 
• Visite LCICon.lionsclubs.org para se inscrever.   

 

 Como posso encontrar o meu nº de associado/do clube para me 

inscrever? 
• Os números de associado são exigidos apenas para os delegados de 

clube. O secretário de clube pode verificar o seu nº de associado no 

MyLCI. 

 

 Existe um prazo para se inscrever? Posso me inscrever durante a 

convenção? 

• Não há prazo para se inscrever no evento como participante, mas os 

delegados de clube têm que estar inscritos até 23 de junho de 2021 às 

23:59 do horário de verão central dos EUA para poderem votar. 

 

 Quanto custa participar da LCICon Virtual de 2021? 

• A taxa de inscrição é de US$ 75. A taxa para os Leos Ômega é de US$ 

30, e a inscrição é gratuita para os Leos Alfa. 

 

 Qual é a política de reembolso para taxas de inscrição? 

https://lcicon.lionsclubs.org/pt-br/


 

 

• Nenhuma taxa de inscrição é reembolsável e intransferível para outra 

pessoa ou para uma convenção futura. 

 

 Posso compartilhar a inscrição com outro associado do meu clube ou 

residência? 

• Cada inscrição só pode ser usada em um aparelho por vez.  

 
 Existem opções de ingressos para grupos? 

• Há um desconto de 10% para grupos que registrem 500 ou mais 

participantes ao mesmo tempo. Não há prazo para esta opção de 
inscrição.  
 

 Quais métodos de pagamento são aceitos? Posso usar transferência 

bancária, Zelle, Venmo ou PayPal? 

• O pagamento da inscrição na LCICon de 2021 pode ser feito em cheque, 

cartão de crédito (Visa®, MasterCard® e descobrir®) ou transferência 
eletrônica. O Lions International não aceita mais depósitos bancários 
locais, depósitos de bancos que não seja nos EUA como forma de 
pagamento para a convenção, e não podemos receber pagamentos por 
meio de outros métodos, como Zelle, Venmo ou PayPal. 

 
 Preciso atualizar ou alterar as informações da minha inscrição. Como 

posso fazer isso? 
• Vá para a nossa página de inscrição oficial e use a opção “Modificar uma 

inscrição existente”. 
 

Perguntas sobre a plataforma da convenção 

 Como faço para acessar a LCICon Virtual? Preciso baixar um 

aplicativo? 

• A LCICon Virtual pode ser acessada por meio de uma plataforma online. 

Não há aplicativo que necessite ser baixado para participar. Um link, 

junto com um nome de usuário e senha, será enviado por e-mail para 

todos os participantes inscritos uma semana antes do evento.  

 

 Quais são os requisitos do sistema para o evento? 

https://www.mcisemi.com/lci2021/


 

 

• É necessária uma boa conexão Wi-Fi ou Ethernet com a Internet. 

Você pode acessar o evento por meio de qualquer navegador, exceto o 

Internet Explorer. Recomenta-se o Google Chrome para uma melhor 

experiência.  

 

 Posso acessar a LCICon do meu telefone?  

• A LCICon Virtual é totalmente acessível de qualquer aparelho, inclusive 
o smartphone, desde que você tenha acesso a uma conexão estável 
com a Internet. Para garantir uma melhor experiência, recomendamos o 
uso de um aparelho com tela maior. Veja que a sua inscrição exclusiva 
só pode estar conectada a um aparelho por vez. 

 
 Onde posso encontrar ajuda se tiver problemas para fazer o login na 

convenção? 

• Na página de login da LCICon Virtual, clique em “Assistência com o 
login" para receber assistência. Se você esqueceu sua senha, clique no 
link “Esqueci minha senha” para redefinir a senha. 

 
 Sou deficiente visual. Posso usar um programa de leitura de tela 

como o JAWS para participar da convenção? 
• A plataforma da LCICon Virtual não viabiliza leitura de tela, navegação 

por teclado ou outros aparelhos. No entanto, o conteúdo do palco 

principal estará disponível em todos os idiomas com faixas de áudio. 

 

 As sessões serão gravadas para que se possa assistir em um 

horário ou data posterior? 

• As gravações de todos os seminários e da programação do Palco 

Principal estarão disponíveis sob demanda logo após a transmissão 

original. O conteúdo da LCICon Virtual estará disponível até 31 de julho. 

 

Perguntas sobre a experiência no evento 

 Os seminários, eventos e a plataforma da convenção estarão 

disponíveis em vários idiomas? 

• A maior parte do conteúdo da convenção será traduzida para os idiomas 

oficiais de Lions International. 

 

https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=L:0&AI=1&ShowKey=153882&LoginType=0&InitialDisplay=1&ClientBrowser=0&DisplayItem=NULL&LangLocaleID=0&SSO=1&RFR=https://onlinexperiences.com/Launch/Event.htm?ShowKey=153882&RandomValue=1622838455401
mailto:INXPOeventsupport@west.com.
mailto:INXPOeventsupport@west.com.


 

 

 Posso bater um papo com outros Leões e Leos durante a 

convenção? 

• Sim, há oportunidades de interação usando o recurso de bate-papo 

disponível em todos os estandes do saguão de exposições, seminários e 

programação do palco principal. Basta clicar no nome da pessoa com 

quem deseja interagir e enviar um e-mail pessoal ou solicitar uma 

chamada de vídeo individual.  

 

 Posso bater um papo com outros Leões e Leos que não falam minha 

língua? 

• O recurso de bate-papo do LCICon inclui tradução automática em tempo 

real que permitirá que você se conecte com os funcionários de Lions 

International e com Leões e Leos de todo o mundo.  
 

 Em que fuso horário o evento será realizado? 

• A LCICon Virtual está programada de acordo com o horário de verão 

central dos EUA. No entanto, alguns recursos do evento - como o Saguão 

de exposições virtual, Reprise do palco principal e a Mostra de Projetos 

de Serviço - estão disponíveis 24 horas até o final da convenção. 
 

 Posso pagar a conta do meu clube na convenção? 

• Durante o horário de atendimento, os participantes podem visitar o 

Estande de Finanças do Saguão de Exposições para obter assistência e 

pagar a conta de clubes. 

 

Perguntas sobre as eleições/votação 

 Como faço para me inscrever delegado do meu clube? Qual é o 

prazo? 

• Os presidentes e secretários de clube podem designar delegados usando 

o MyLCI ou seu sistema local seguindo as etapas descritas neste 

documento. (Disponível na página de votação da LCICon). Para serem 

elegíveis para votar, os delegados têm que ser designados até o dia 23 

de junho de 2021 às 23:59 do horário de verão central dos EUA. 

 

 Os delegados receberão um e-mail de confirmação? 

https://www.lionsclubs.org/resources/122634225
https://lcicon.lionsclubs.org/attend/voting/


 

 

• Os delegados designados que se inscreveram dentro do prazo para a 

convenção receberão um e-mail do sistema de votação no sábado, 26 de 

junho, por volta das 18:00, horário de verão central dos EUA, com um link 

exclusivo para o delegado designado. 

 

 Fui designado como delegado pelo meu clube. Por que meu número 

de confirmação de delegado não está aparecendo corretamente no 

meu perfil da Lion Account? 

• Verifique com um dirigente do seu clube se você foi designado como 

delegado por meio do MyLCI ou do escritório do conselho antes do 

encerramento do prazo final em 23 de junho às 23:59. Um número de 

confirmação de delegado não pode ser emitido após esse prazo. 

 

 Tentei inscrever um delegado pelo o meu clube, mas o sistema 

rejeitou minha inscrição, dizendo que o endereço de e-mail já está 

sendo usado. Como posso resolver isso? 

• Muitos clubes compartilham endereços de e-mail. Para designar um 

delegado para a LCICon de 2021, o delegado tem que ter um endereço 

de e-mail exclusivo registrado em Lions International. Os dirigentes de 

clube ou funcionários de conselho podem atualizar endereços de e-mail 

dos delegados. 

 

 Não consigo encontrar meu número de confirmação ou informações 

para votar. O que devo fazer? 

• Verifique com o presidente ou secretário do clube se eles não 

transferiram a designação de delegado do clube para outro associado. Se 

você ainda estiver designado como delegado, envie um e-mail para 

ElectionsSupport@lionsclubs.org para obter assistência. 

 

 Sou delegado de um clube em risco de suspensão financeira. Ainda 

assim posso votar? 

•  Para um Lions clube ser considerado em “dia com suas obrigações” e 

elegível para ter delegados durante a Convenção Internacional, o clube 

não pode estar em status quo ou suspensão financeira e tem que: 

▪ Estar com as quotas e taxas de Distrito (único, sub e múltiplo) 

integralmente pagas, e 



 

 

▪ Não ter saldo devedor referente a quotas e taxas internacionais 

superior a US$ 10,00, e 

▪ Não possuir um saldo devedor na conta de Lions Clubs 

International superior a US$ 50,00,  

▪ pendentes por noventa (90) dias ou mais. 

 

 Eu deveria ser delegado. Como posso verificar se tudo está 

configurado corretamente para eu votar? 

• Todos os delegados registrados e designados receberão um e-mail de 

boas-vindas no dia 24 de junho explicando o processo de votação. Se 

você não recebeu este e-mail, verifique se ele foi direcionado para a sua 

pasta de spam. 

 

 Estou registrado como delegado. O que eu preciso ter a mão para 

fazer o login para votar? 

• É necessário o seguinte para votar: 

▪ A senha fornecida no e-mail. 

▪ O número de confirmação recebido do MyLCI. 

 

 Não designei um delegado no MyLCI ou por meio do gabinete do 

meu conselho até o prazo se encerrar em 23 de junho. Existe algo 

que possa ser feito? 

• Infelizmente, não pode ser emitido nenhum número de confirmação de 

delegado após o prazo de 23 de junho, conforme declarado no último 

Regulamento Interno. 

 

 Quando a votação acontecerá? 

• Devido à natureza virtual do processo de votação eletrônica, o delegado 

do clube pode votar a qualquer momento durante o período  de 48 horas 

previamente determinado para a votação: 

 

A votação começa: Domingo, 27 de junho, às 8:00 do horário de verão central dos 

EUA           A votação se encerra: Terça-feira, 29 de junho, às 8:00 do horário de 

verão central dos EUA 

 

 Como funcionará o processo de votação? 



 

 

• Confira em https://lcicon.lionsclubs.org/attend/voting/. 

 

 Estou tendo problemas com minha internet, e a cédula não está 

sendo exibida corretamente. 

• Tente ir para outro local com uma melhor cobertura da Internet ou 

acessar sua cédula com outro aparelho, como um smartphone. Para mais 

assistência, entre em contato com ElectionsSupport@lionsclubs.org  

 

 Como saberei se meu voto foi devidamente enviado? 

•  O sistema de votação exibirá uma notificação assim que você enviar a 

cédula.  Se você fizer novamente o login, isso indicará que você já votou. 

 

 Posso mudar meu voto depois de enviar a cédula? 

• Depois que a cédula for enviada, ela não poderá ser modificada. 

 

 Quando os resultados da eleição serão anunciados? 

• Os resultados das eleições serão apresentados durante a sessão plenária 

final em 29 de junho. 

 

Perguntas sobre a Lions Shop 

 Posso encomendar itens na Lions Shop? 

• Sim, a Lions Shop oferecerá uma variedade de produtos oficiais do Lions, 

incluindo itens da LCICon Virtual de 2021 de edição limitada. Visite o 

Saguão de Exposições Virtual para comprar os seus itens favoritos do 

Lions. Haverá ofertas exclusivas disponíveis para participantes inscritos 

 

 Haverá um distintivo de convenção? 

• O distintivo oficial da convenção e o conjunto de distintivo, emblema e 

pendente, bem como uma variedade de outras mercadorias de edição 

limitada, estarão disponíveis para compra na Lions Shop virtual. Todos os 

participantes inscritos também podem fazer o download de um distintivo 

virtual da convenção e certificado de participação na página inicial da 

plataforma de evento da LCICon Virtual. 

 

https://lcicon.lionsclubs.org/attend/voting/
https://lcicon.lionsclubs.org/attend/voting/
https://lcicon.lionsclubs.org/attend/voting/


 

 

 Quem devo contatar se houver algum problema com a minha 

encomenda? 

• Se você precisar de ajuda ou tiver um problema com a sua encomenda 

da Lions Shop, entre em contato pelo e-mail clubsupplies@lionsclubs.org. 

 
Perguntas sobre doações a LCIF 

 Como posso doar para LCIF durante a convenção? 

• Clique no botão “Faça uma doação” na parte superior da plataforma da 

LCICon Virtual.  

 

 Se eu doar para LCIF durante a convenção, o valor será creditado à 

minha afiliação? 

• LCIF creditará as doações à pessoa identificada como doadora no 

formulário de doação online. 

 

 Posso creditar uma doação que fiz na convenção a outra pessoa? 

• Sim, uma doação pode ser feita em homenagem a outra pessoa. 

 

 Posso receber dedução de impostos por doações que fizer durante a 

convenção? 

• Todas as doações serão reconhecidas, no entanto, a dedutibilidade fiscal 

só se aplica a doadores nos Estados Unidos. 

 

mailto:clubsupplies@lionsclubs.org.

