Orientações importantes

Os cursos serão voltados para as três áreas
e se constituirão de uma série de
conferências virtuais transmitidas por
tecnologia áudio digital (voz pela internet,
com possibilidade de serem ouvidas em
aparelhos MP 3, CD-Rom ou similares),
utilizando-se a metodologia de educação a
distância. Não será obrigatória a presença
física.
Os conteúdos são contextualizados em
módulos temáticos e abordam diversos
aspectos. Existirão indicações de atividades
e estudos complementares que deverão ser
feitos pelos participantes.
A duração completa do curso é estimada em
180 dias, havendo flexibilidade de estudos,
conforme a necessidade dos matriculados.
A matrícula e a avaliação são facultativas.
Os devidamente inscritos e que atinjam
aproveitamento receberão uma dupla
certificação: uma fornecida pelo Instituto de
Liderança e outra de uma instituição de
ensino superior, correspondendo a uma
extensão universitária.

Lions Internacional
A Associação Internacional de Lions Clubes é a
maior organização de serviço do mundo,
estando presente em mais de 200 países. Foi
fundada em 1917 e tem sede nos Estados
Unidos da América.
Participam de suas atividades 1.350.000
associados, vinculados a 46.000 clubes de
serviço.
No Brasil atua desde 1952, com mais de 40.000
associados, distribuidos em 1.600 clubes.

Instituto de Liderança
O
Instituto
de
Liderança
objetiva
o
desenvolvimento de líderes, inclusive jovens
lideranças e realização de programas de apoio à
gestão das organizações sociais.
As ações são realizadas pelo Instituto de
Liderança do Distrito LC 1, que funciona
diretamente subordinado à Governadoria do
Distrito e conta com o apoio de integrantes do
movimento leonistico e de outros colaboradores
especialmente convidados.
Os cursos são promovidos em conjunto com
instituição de ensino superior permitindo uma
dupla certificação: uma pelo Instituto de Liderança
e outra, pela instituição de ensino.
Segue as linhas globais definidas pelos órgãos de
Lions e conta com a participação de formados pelo
Instituto de Liderança de Lions Internacional.
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Cursos gratuitos através de
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