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Notificação sobre o Dia de Exame 

 

Ao submeter-se ao exame IBCLC, você concorda em assumir todos os riscos, sem limitação, 

sobre todo e qualquer dano, perda, reclamação ou despesa de qualquer tipo relacionada à 

exposição à infecção ou à infecção por COVID-19 e concorda em desobrigar o IBLCE, seus 

funcionários, diretores, empregados, voluntários, contratantes e agentes de toda e qualquer 

responsabilidade, perda, dano, reclamação ou despesa reclamada por você ou em seu favor 

advinda ou de algum modo relacionada a seu exame IBCLC. Você concorda em desobrigar, 

dispensar, dar reparação, defender e isentar o IBLCE e seus funcionários, diretores, 

empregados, voluntários, contratantes e agentes de toda e qualquer responsabilidade, perda, 

dano, reclamação ou despesa advinda ou de algum modo relacionada a seu exame IBCLC. 

Para garantir sua segurança e a segurança de outros candidatos ao exame, assim como do 

pessoal do centro de testes, você concorda que não estará autorizado a realizar e que não vai 

tentar realizar seu exame IBCLC agendado em um centro de testes contratado se: (I) você foi 

diagnosticado com COVID-19 nos 14 dias anteriores a seu exame agendado; (II) você teve um 

teste positivo para COVID-19 nos 14 dias anteriores a seu exame agendado; (III) você esteve em 

contato pessoal direto com qualquer pessoa nos 14 dias anteriores ao seu exame agendado que 

tenha sido diagnosticada com COVID-19*, (IV) você retornou de viagem a uma área altamente 

infectada dentro dos 14 dias precedentes.** 

O IBLCE reserva-se o direito de barrar a entrada em qualquer centro de testes contratado a 

qualquer indivíduo que não possa ou não deseje fornecer informações seguras em relação aos 

quatro requerimentos acima, que exiba sintomas da COVID-19 ou que não atenda a qualquer 

requerimento listado pela Prometric em seu site no que se refere às datas de exame IBCLC. 

Você será obrigado a cumprir qualquer procedimento de segurança compulsório enquanto 

estiver realizando o exame IBCLC e o IBLCE se reserva o direito de requerer a imediata 

remoção de qualquer indivíduo que se recuse a cumprir qualquer procedimento de segurança 

compulsório. Ao submeter-se ao exame IBCLC, você reconhece e concorda que está se 

submetendo ao teste por seu próprio risco e que você expressamente assume qualquer risco com 

pleno entendimento da natureza contagiosa da COVID-19. 
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Para aqueles que farão o exame através de Live Remote Proctoring (Avaliação Online Remota) 

desde uma residência ou outro local, note que o acesso bem-sucedido ao exame IBCLC 

confidencial vai depender de uma conexão internet forte e confiável e equipamento de 

computação que atenda às especificações, conforme definido pelo fornecedor terceirizado do 

teste do IBLCE, a Prometric. O IBLCE e seu fornecedor do teste Prometric estão tornando o 

Live Remote Proctoring disponível nesta situação singular e tomaram todas as medidas 

razoáveis e diligentes para realizar o exame. Contudo, se sua conexão internet for submetida à 

interrupção em seu local ou se seu computador não tiver um desempenho apropriado, isto estará 

fora do controle do IBLCE ou da Prometric e as políticas do IBLCE prevalecerão. O IBLCE e a 

Prometric não serão responsáveis por tais problemas técnicos causados pela conectividade da 

internet local ou por outras questões relacionadas ao computador local e você concorda em 

renunciar a qualquer reclamação e manter o IBLCE e a Prometric isentos com respeito a 

quaisquer destas questões. 

Para entender como o IBLCE processa seus dados pessoais para os propósitos do exame, 

verifique nossa Notificação de Privacidade. 

 

*Médicos e profissionais de saúde que têm praticado medidas de segurança e prevenção usando equipamento de 

proteção médica com seus pacientes são uma exceção. 

**Áreas altamente infectadas sujeitas a exigências de restrições/quarentena de viagem são normalmente 

identificadas em nível local através de ordens, diretrizes ou orientações. Consulte as exigências locais sobre viagens 

restritas no local em que você deseja fazer seu exame. 

 

https://iblce.org/portuguese-2/

