
 
 

 

O Conselho Internacional de Avaliação de Consultores em Lactação 
(International Board of Lactation Consultant Examiners, IBLCE) 

seleciona a Prometric para Administração Global do Exame  
Parceria para melhorar a experiência do cliente 

 
FAIRFAX, VA, EUA e BALTIMORE, MD, EUA – 14 de novembro de 2019 – Temos a 
satisfação de anunciar que o Conselho Internacional de Avaliação de Consultores em 
Lactação (International Board of Lactation Consultant Examiners®, IBLCE®) selecionou a 
Prometric® para ser nossa parceira na administração global da credencial de Consultor(a) 
em Lactação Certificado(a) pelo Conselho Internacional (International Board Certified 
Lactation Consultant®, IBCLC®). Nos termos deste acordo plurianual, os candidatos a IBCLC 
terão acesso aos centros de teste computadorizado (CBT)  da Prometric no mundo inteiro, 
incluindo a mais extensa rede de locais de testes profissionais que atendem a populações 
na América do Norte, na Ásia e em outros mercados. 

 
Alex Paladino, diretor da Prometric responsável pelo relacionamento com o cliente, expressou 
recentemente seu entusiasmo com o futuro dessa parceria: “A Prometric se sente honrada com 
a escolha pelo IBLCE para ser a parceira da entrega de avaliações nos próximos anos. Nos 
últimos 34 anos, os IBCLCs consolidaram uma excelente reputação como membros-chave da 
equipe de assistência à saúde materna-infantil, trabalhando com pais e famílias, formuladores 
de políticas e outros profissionais para oferecer assistência especializada em amamentação e 
lactação. A Prometric contribuirá para dar continuidade a esse sucesso, alavancando nossos 
investimentos em escala global e tecnologia para apresentar soluções de teste que atendam às 
crescentes necessidades da base global de candidatos do IBCLC.” 

 
Paladino ainda comentou como o fato de trabalhar com o IBLCE ajudou a Prometric a revisitar 
e melhorar as melhores práticas e as acomodações para a administração do teste para pais 
lactantes, declarando: “Valorizamos a orientação do IBLCE à Prometric para o 
aperfeiçoamento das políticas de lactação e amamentação, no intuito de facilitar uma 
experiência positiva, focada no candidato, para as pessoas que prestam o exame durante a 
lactação.” 

 
A Prometric fornecerá ao IBLCE os mesmos benefícios excepcionais de teste que mais de 300 
organizações líderes de certificação e licenciamento corporativas, acadêmicas e profissionais 
recebem todos os anos. A Prometric ajudou a administrar com sucesso mais de 7 milhões de 
exames anuais em mais de 180 países. E mais: a Prometric desenvolveu práticas operacionais e 
recursos de serviço líderes do setor para que todos experimentem um ambiente de teste 
seguro, controlado e consistente – seja qual for a localização. A Prometric colabora 
estreitamente com seus parceiros desde a implementação do programa até a entrega, para 
garantir o cumprimento total de todos os requisitos do programa. 
 



 “O IBLCE pretende formar parceria com a Prometric na administração global de exames”, 
disse a Presidente do Conselho do IBLCE, Norma Escobar, IBCLC, RLC do IBLCE. “Estamos 
certos de que esse movimento estratégico vai melhorar a experiência dos nossos 
candidatos durante os testes no mundo inteiro. 
A reputação de confiabilidade e profissionalismo da Prometric, juntamente com seus 
procedimentos de segurança líderes do setor e locais de teste geograficamente diversos, 
provará ser um grande trunfo para nossos IBCLCs e candidatos”. 

 
Sobre a Prometric 
A Prometric permite que programas de credenciamento dos patrocinadores de testes em 
todo o mundo evoluam por meio de soluções de desenvolvimento e entrega de testes que 
definem o padrão de qualidade e excelência em serviços. A Prometric apresenta uma 
abordagem abrangente e confiável para aconselhar, desenvolver, gerenciar e oferecer 
programas em um ambiente integrado com tecnologia habilitada na rede de centros de 
testes mais segura do mundo em mais de 180 países. Para mais informações, visite a 
www.prometric.com ou siga-nos no Twitter em @PrometricGlobal e  
www.linkedin.com/company/prometric/. 

 

Sobre o Conselho Internacional de Avaliação de Consultores em Lactação 
O IBLCE é mundialmente considerado a organização mais confiável para profissionais para a 
certificação em cuidados com lactação e amamentação. O IBLCE é líder global no setor de 
assistência à lactação e o certificado de IBCLC é referência em cuidados com a lactação. Há 
atualmente mais de 31.000 IBCLCs em 110 países. Para mais informações, visite a 
www.iblce.org ou siga-nos nas mídias sociais. 
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Tom Warren da Sara Blair Lake, J.D., CAE da 
Prometric IBLCE 
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