Status de IBCLC Emérito
IBCLC Retired Status (Portuguese)

Você procura um modo de manter-se conectado à comunidade IBCLC depois de se aposentar? O
Status de IBCLC Emérito é uma nova designação que, a partir de 2021, permite que IBCLCs
aposentados se mantenham conectados ao IBLCE e a reconhecer seus anos de serviço como
IBCLC.

Informação sobre Status de IBCLC Emérito
•
•
•
•

A intenção deste status é de reconhecimento e destina-se àqueles que não estão mais
praticando como IBCLC ativo e não pretendem voltar a praticar.
IBCLCs eméritos continuarão a receber briefings do IBLCE e comunicados relevantes.
Este status é mantido por cinco anos com uma tarifa paga uma única vez. Durante estes
cinco anos, você não pode praticar como um IBCLC.
Você poderá usar “IBCLC Emérito” em um currículo ou abaixo de seu nome e
credenciais em um cartão de visita, mas não diretamente depois de seu nome ou
assinatura.
Por exemplo, você pode usar:
Seu Nome
IBCLC Emérito

•

•

•
•

Mas NÃO:
Seu Nome, IBCLC Emérito

Este status potencial de cinco anos não é renovável. Depois de manter o status de IBCLC
Emérito, você não pode restabelecer sua certificação IBCLC ou o status de IBCLC
Emérito.
IBCLC Emérito é para IBCLCs que mantiveram a certificação em boa situação, não estão
mais certificados e concordam em aderir ao Código de Conduta Profissional para
IBCLCs.
Observe que isso não é para praticar IBCLCs e está fora do alcance do programa IBCLC,
que é credenciado pela Comissão Nacional de Agências Certificadoras.
Saiba mais sobre como inscrever-se para este novo status abaixo!
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Inscrições para status de IBCLC Emérito
Para ex-IBCLCs que estavam certificados nos últimos 10 anos
Começando em 2021, ex-IBCLCs cuja certificação já expirou terão a oportunidade de inscreverse para usufruir deste novo status. Este status estará disponível para aqueles cuja certificação
expirou entre 2010 e 2020 até 30 de setembro de 2022. As inscrições estão abertas até 30 de
setembro de 2022.
IBCLCs cuja certificação expirou entre 2010 e 2020, inscreva-se aqui.
Para IBCLCs que estão atualmente certificados
Com início em 2021, IBCLCs devem inscrever-se para o status de IBCLC Emérito no ano em
que sua certificação expira.
As inscrições para IBCLCs e IBCLCs atuais cuja certificação caducou ou expirou desde 1º de
janeiro de 2021 (exceção limitada única até 30 de setembro de 2022) estão abertas até 30 de
setembro de 2022.
IBCLCs atuais, inscreva-se aqui.

Tarifas de Inscrição
Há uma tarifa paga uma vez só para o status de IBCLC Emérito, a ser paga quando você enviar
sua inscrição:
• US$ 75 para Nível 1
• US$ 50 para Nível 2
• US$ 25 para Nível 3
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