Regras para Solicitação de Extensão de Recertificação por
CERPs do IBLCE®
IBLCE® Recertification by CERPs Extension Request Policy (Portuguese)

Os IBCLCs® em processo de recertificação devem considerar cuidadosamente as consequências
de não preencher os requisitos para recertificação, dado que a falha na recertificação resultará em
perda da certificação. Somente circunstâncias extraordinárias documentadas serão aceitas como
motivo para que o IBLCE considere uma solicitação para extensão da certificação no próximo
ano. Na hipótese lamentável e rara de morte atestada ou doença em estado terminal do(a)
candidato(a), o IBLCE fornecerá o reembolso total das taxas de exame.
Observação: as circunstâncias extraordinárias limitam-se exclusivamente a casos de doença
ou ferimento grave do(a) candidato(a)/profissional certificado(a) ou de um membro da família
imediata, morte de um membro da família imediata, enfrentamento de desastre natural
inevitável ou mudanças relacionadas ao dever de um militar na ativa. Em 2021, circunstâncias
extraordinárias incluem questões relacionadas à COVID-19, tais como perda de emprego do
candidato e/ou do companheiro/cônjuge, problema de saúde relacionado à COVID-19 do
candidato ou de membro da família próximo e/ou preocupação de ir a espaços públicos devido
à COVID-19.
Caso você seja um IBCLC que não preencheu os requisitos de CERPs devido a
circunstâncias extraordinárias:
Caso um IBCLC não tenha complementado todos os requisitos para recertificação por CERPs
devido a circunstâncias extraordinárias comprovadas, o IBLCE considerará uma extensão de um
ano da certificação. O pedido de extensão da certificação pode ser feito no prazo de 30 dias antes
da data limite para recertificação por CERPs e não é garantia de que ela será concedida.
O pedido de extensão da certificação requer o pagamento das taxas de recertificação, documentação
de conclusão de educação continuada equivalente a pelo menos 15 L-CERPs no prazo de um ano
antes da data de expiração da certificação, e documentação fornecida por terceiros para comprovar
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circunstâncias extraordinárias. Se concedido, no próximo ano, o profissional certificado deverá ser
aprovado no exame para manter a certificação; a recertificação por CERPs no ano seguinte não é
uma opção.
À luz da pandemia COVID-19, o IBLCE alterou esta política para aqueles em 2021 de modo a
permitir um adiamento de tarifas e uma extensão de certificação de um ano, por até dois anos
consecutivos, com prova de conquista de 15 L-CERPs durante o ano anterior para cada requisição.
Consulte Centro de Recursos COVID-19 do IBLCE para atualizações relativas a opções em 2021.
Se você é um IBCLC que atendeu as exigências de CERPs, mas perdeu o prazo de inscrição
devido a circunstâncias extraordinárias:
Se um IBCLC completar totalmente os requisitos para recertificação por CERPs até a data
limite de inscrição anunciada, mas não enviou a inscrição até a data limite especificada devido a
circunstância extraordinária comprovada, o IBLCE considerará uma extensão de tempo para
que a inscrição seja submetida à aprovação.
Seu pedido deverá ser recebido pelo IBLCE no prazo de 60 dias da data limite da recertificação
por CERPs e incluir o seguinte:
1. Taxa de inscrição para recertificação paga totalmente;
2. Prova documentada de circunstância extraordinária; e
3. Prova de que preenche os requisitos de recertificação por CERPs.
A apresentação do pedido não garante que ele será concedido. Uma taxa adicional de atraso, com
base no nível, será avaliada, caso a extensão seja concedida.
No caso do pedido de extensão da certificação ou extensão de tempo ser negado, as taxas de
recertificação estarão sujeitas a reembolso parcial, tal como descrito na Tabela de Taxas IBLCE.
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