Programa do Mentor Pathways
COMPLETION FORM | FORMULÁRIO DE CONCLUSÃO
Parabéns! Você concluiu todos os projetos do Programa do Mentor Pathways. Caso tenha realizado os projetos em
materiais impressos, assegure-se de receber os créditos e o certificado de conclusão (apenas em inglês) preenchendo
este formulário. Observe que você não é considerado um Mentor Pathways até que tenha concluído todos os projetos
no Programa do Mentor Pathways, ASSIM COMO um trajeto completo na experiência de aprendizagem Toastmasters
Pathways. Você deve ser um associado em exercício do clube listado abaixo no momento em que a Toastmasters
International receber a sua solicitação.
Certifique-se de que você:

■■ Tenha concluído todos os projetos no Programa do Mentor Pathways.
■■ Tenha solicitado ao diretor do seu clube para registrar a informação deste formulário em “Club Central”, no site
da Toastmasters International. Caso nenhum diretor do clube em exercício tenha acesso on-line, peça-lhes para
remeter o formulário devidamente preenchido por e-mail, fax OU correio (apenas um dos métodos, por favor) para:
Email: educationprogram@toastmasters.org
Fax: +1 (303) 799-7753

Education Services
Toastmasters International
9127 South Jamaica Street, Suite 400
Englewood, CO 80112, EUA

MY INFORMATION | MINHAS INFORMAÇÕES
Seu certificado de conclusão será enviado ao endereço que você indicar abaixo:
________________________________________________________________
Name | Nome
________________________________________________________________
Address line 1 | Endereço 1

_____________________________________
Member number | Número de associado

________________________________________________________________
Address line 2 | Endereço 2

_____________________________________
Club number | Número do clube

________________________________________________________________
City | Cidade
State or province | Estado

_____________________________________
Club name | Nome do clube

________________________________________________________________
Country | País
Postal code | Código Postal

_____________________________________
District number | Número do distrito

________________________________________________________________
Phone number | Telefone
Email address | Endereço de e-mail

CLUB OFFICER VERIFICATION | VERIFICAÇÃO PELO DIRETOR DO CLUBE
O Toastmaster cujo nome aparece acima concluiu todos os projetos no Programa do Mentor Pathways, incluindo:

■■ “Introdução à Mentoria no Toastmasters”
■■ “Prepare-se para Ser Mentor”

■■ “Mentoria”
■■ “Mentoria Avançada”

O Toastmaster reconhece que não será considerado um Mentor Pathways até que conclua o Programa do Mentor
Pathways e um trajeto completo na experiência de aprendizagem Toastmasters Pathways.
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Signature | Assinatura

Print name | Nome (em letra de forma)

Club office held | Cargo ocupado no clube

(Os associados não podem assinar sua própria solicitação, mesmo se forem diretores em exercício de um clube.)
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