
 
 

Programas de aprendizagem on-line do provedor IBLCE CERP 
 

Devido à incapacidade de muitos de comparecer pessoalmente às ofertas educacionais, o IBLCE 

está fornecendo informações sobre ofertas educacionais de lactação online que podem ajudar os 

IBCLCs e outras partes interessadas a cumprirem seus requisitos educacionais. O IBLCE está 

disponibilizando uma lista dos programas Provedores de CERP de Longo Prazo e Curto Prazo 

aos quais o IBLCE atribuiu CERPs. Esta lista será atualizada à medida que os cursos estiverem 

disponíveis. 

 

Observe que o IBLCE não exige, recomenda ou endossa nenhum curso específico listado *. A 

lista fornecida não constitui endosso de conteúdo. Se você precisar de informações adicionais - 

horas, custo do programa ou outros detalhes - sobre o curso, entre em contato diretamente com o 

provedor de educação. O IBLCE não é responsável pelos termos do relacionamento comercial 

entre o aluno e o provedor de educação. 

 

Sugerimos que você revise cuidadosamente os requisitos de educação para certificação da 

IBCLC, encontrados nas seções de Certificação e Recertificação da IBCLC neste site. Se você 

estiver se candidatando ao exame IBCLC como candidato inicial e decidir concluir qualquer um 

dos programas listados abaixo, observe que apenas as horas concedidas aos L-CERPs contarão 

para as 90 horas de educação específica em lactação. 

 

* Observe que o uso dos fornecedores listados não garante uma nota de aprovação no exame 

IBCLC, na certificação ou em qualquer outro resultado específico. Essa não é a única ou 

preferida rota para obter CERPs. Não há vantagem para os usuários dos programas listados aqui. 

Os usuários devem adotar um plano de estudo abrangente, com base nos critérios estabelecidos e 

no Conteúdo Detalhado, e são totalmente responsáveis por sua própria preparação, curso, estudo, 

serviço profissional, exame e atendimento aos requisitos de certificação. O IBLCE, seus 

executivos, diretores, funcionários, voluntários e agentes não serão responsáveis por nenhuma 

perda, dano ou reclamação referente a qualquer certificação, programa ou material educacional. 

Todas ases responsabilidades são assumidas na máxima extensão permitida por lei. 

 

Observe que, antes da autorização do IBLCE para listar as oportunidades educacionais no link 

abaixo, o IBLCE perguntou especificamente a cada um dos provedores educacionais listados se 

eles, ou QUALQUER dos palestrantes desses eventos, tinham algum relacionamento - 

profissional, pessoal, pago ou voluntário –Com quaisquer entidades não compatíveis com o 

Código da OMS. Cada um dos provedores listados representou que nenhum desses 

relacionamentos estava presente. 

 

 

 

Lista de ofertas de educação on-line do provedor do CERP 

 

https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/10/2019_September_23_candidate-information-guide_PORTUGUESE.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/10/2019_September_23_recertification-guide_PORTUGUESE.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/06/detailed-content-outline-portuguese.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/05/2020_May_18_List-of-CERPs_Online.xlsx
https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/05/2020_May_18_List-of-CERPs_Online.xlsx

