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Entendendo a Autoavaliação de 
Educação Continuada (EC)

1

 

 

A Autoavaliação de Educação Continuada (EC) é um novo método de 
recertificação disponível para IBCLCs a partir de 2022. 
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• Background Information about the CE Self-Assessment

• What is the CE Self-Assessment?

• Interpreting the Professional Development Plan

• When can I take the CE Self-Assessment?

• Resources

• Requisitos de Recertificação a partir de 2022

Nesta apresentação, cobriremos os seguintes tópicos:

• Informações de Suporte sobre a Autoavaliação de EC

• O que é a Autoavaliação de EC?
• Como interpretar o Plano de Desenvolvimento Profissional 

Personalizado
• Quando posso fazer a Autoavaliação de EC?

• Recursos
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Requisitos para 
Recertificação a partir de 

2022
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O objetivo da recertificação IBCLC é 
promover a qualificação continuada por meio 

de desenvolvimento profissional e 
aprendizagem ao longo da vida.

IBCLCs devem obter a recertificação a cada 
cinco anos para manter suas credenciais.
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Todos os IBCLCs candidatos à recertificação 
devem atender a três requisitos durante cada 

ciclo de recertificação de cinco anos:

Requisito 1: Formação em Suporte Básico de Vida

Requisito 2: 250 Horas de Prática em Consultoria de Lactação

Requisito 3: Selecionar e Completar um Método de Recertificação
Começando pelos IBCLCs com recertificação prevista para 2022, os IBCLCs não são mais obrigados a 

se recertificar por Exame a cada dez anos. Agora, há duas opções...

Opção 1: Recertificação por Exame Opção 2: A Recertificação por CERPs com Autoavaliação de EC
5

 

 

Começando pelos candidatos de 2022, os IBCLCs têm a opção de fazer a 
Recertificação por Exame ou por CERPS, com a Autoavaliação de EC. 
 
Seja na Recertificação por Exame ou por CERPS com a Autoavaliação de EC, todos 
os IBCLCs devem atender a dois outros requisitos para recertificação. 1.) 
Formação em Suporte Básico de Vida e 2.) 250 Horas de Prática Clínica. 
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Opção 1: Recertificação por Exame

Concluir Formação 
em Suporte Básico 

de Vida

Concluir 250 horas 
de Prática Clínica

Inscrever-se para o 
Exame IBCLC

Prestar o Exame
IBCLC
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Para fazer a Recertificação por Exame, os IBCLCs devem concluir; 
 
• Formação em Suporte Básico de Vida e 
 
• 250 Horas de Prática Clínica e 
 
• Quando todos os requisitos tiverem sido atendidos, envie sua inscrição e faça 

o exame IBCLC. 
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Opção 2: A Recertificação por Pontos de Reconhecimento de Educação Continuada 
(CERPs) com Autoavaliação de Educação Continuada (Autoavaliação de EC)

Fazer a 
Autoavaliação EC

Concluir os CERPs 
obrigatórios

Concluir Formação 
em Suporte Básico 

de Vida

Concluir 250 horas 
de Prática Clínica

Realizar
recertificação por

CERPs
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Para fazer a Recertificação por CERPs com Autoavaliação de EC, os IBCLCs devem 
concluir; 
 
• A Autoavaliação de EC e obter os CERPs obrigatórios; 
 
• Formação em Suporte Básico de Vida;  
 
• 250 Horas de Prática Clínica; e, 
 
• Quando todos os requisitos tiverem sido atendidos, os IBCLCs devem 

preencher a inscrição para Recertificação por CERPs. 
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Informações de Suporte 
sobre a Autoavaliação de 

EC
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Teste-Piloto

Plano de Transição

Desenvolvimento de 
Tópico por Especialistas 

em Assuntos
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Como anunciado no Briefing de junho de 2019, começando com aqueles que 
devem fazer sua recertificação em 2022, o exame IBCLC permanecerá como uma 
OPÇÃO para recertificação, mas não será mais um REQUISITO. Uma autoavaliação 
e educação continuada focada obrigatória constituirão uma opção, em vez do 
exame a cada ciclo de recertificação de cinco anos. 
 
IBCLCs especialistas de áreas de conhecimento (SMEs) representando IBCLCs em 
todo o mundo desenvolveram as perguntas. Uma chamada para prestadores de 
exame piloto e subsequente piloto foram conduzidos em maio e junho de 2021. A 
Autoavaliação de EC foi lançada em outubro de 2021 e está disponível em todos 
os 17 idiomas cobertos pelo IBLCE. 
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A “Abordagem Mista”: 
Educação continuada Prescrita 

vs. Determinada

10

 

 

A Autoavaliação de EC utiliza uma “Abordagem Mista” em relação à educação 
continuada. Isso significa que um percentual de CERPs obrigatórios com base nos 
resultados da Autoavaliação de EC e CERPs restantes são determinados pelo IBCLC 
baseados na sua trajetória profissional, contexto de atuação ou áreas de 
interesse.    
 
Isso equilibra o comprometimento de manter a competência – e o 
desenvolvimento contínuo para estar em conformidade com os padrões 
profissionais nas áreas delineadas na Lista Detalhada de Conteúdos IBCLC.  
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O que é a Autoavaliação 
de EC?
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A Autoavaliação de EC é uma avaliação 
gratuita, remota e on-line, com 70 

questões de múltipla escolha, que deve 
ser realizada para gerar um Plano de 

Desenvolvimento Profissional 
Personalizado.
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• A Autoavaliação de EC é uma avaliação gratuita, remota e on-line. 
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Fazer a Autoavaliação de EC e refletir 
sobre seus pontos fortes e fracos

Receber o Plano de Desenvolvimento 
Profissional Personalizado

Concluir os CERPs obrigatórios

13

 

 

• As Autoavaliações estimulam a autorreflexão ao permitirem que o certificando 
identifique pontos fortes e pontos fracos que podem, então, direcionar a 
educação continuada.  

 
• A Autoavaliação de EC identifica competências dos IBCLCs com base na atual 

Lista Detalhada de Conteúdos IBCLC.  
 
• Utilizando o Plano de Desenvolvimento Profissional Personalizado (Resultados) 

gerado pela Autoavaliação de EC, os IBCLCs devem, então, concluir 75 CERPs.  
 
• A educação continuada ajuda os IBCLCs a demonstrar os conhecimentos e as 

habilidades necessários para atuar como IBCLC. 
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• O tempo de duração é de 120 minutos (2 horas)
• Autoguiado
• Feita uma vez a cada ciclo de recertificação de cinco anos.

Ao fazer a Autoavaliação de EC é importante 
lembrar que: 
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Como Interpretar o Plano de 
Desenvolvimento 

Profissional Personalizado
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IBCLCs que fizerem a Recertificação 
receberão feedback imediato após a 
conclusão da Autoavaliação de EC.

16

 

 

Após a conclusão da Autoavaliação de EC, você imediatamente receberá um 
feedback na forma de Plano de Desenvolvimento Profissional Personalizado (seus 
resultados). 
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O Plano de Desenvolvimento Profissional Personalizado
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• Seu Plano mostra as disciplinas da Lista Detalhada de Conteúdos IBCLC e a 
sua pontuação em cada disciplina.  

• 75% é uma pontuação proficiente.   
• Você deverá obter CERPs em cada disciplina em que obteve uma pontuação 

menor do que 75%.  
• Consulte a Lista Detalhada de Conteúdos para verificar que a descrição do 

curso esteja alinhada com a área de educação continuada obrigatória. 
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Os IBCLCs devem concluir CERPs com base em seu Plano 
de Desenvolvimento Profissional Personalizado

O período de transição terá início em 2022
Os IBCLCs com 
recertificação prevista 
para...

O número de CERPs obrigatórios com base 
nos resultados da Autoavaliação de EC 

2022 7 CERPs (10% do total CERPs)

2023 20 CERPs (30% do total CERPs)

2024 e depois 34 CERPs (50% do total CERPs)
18

 

 

• O IBLCE desenvolveu um plano de transição para a nova autoavaliação de EC, a 
ser realizada por candidatos a partir de 2022. 

 
• Os candidatos de 2022 que desejarem fazer sua recertificação por CERPs devem 

obter 7 CERPs nas áreas identificadas em seu Plano de Desenvolvimento 
Profissional Personalizado (PPDP). 

 
• Caso o IBCLC já tenha obtido CERPs nas áreas identificadas em seu PPDP, ele/ela 

pode utilizar tais CERPs para complementar os 7 CERPs obrigatórios. 
 
• Os três exemplos a seguir somente se aplicam aos candidatos de 2022, que 

devem obter 7 CERPs com base em sua Autoavaliação de EC. 
 
• Exemplos específicos adicionais serão posteriormente fornecidos pelo IBLCE, 

visite o site do IBLCE para obter mais detalhes. 
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Exemplo 1: IBCLCs que vão fazer sua recertificação em 2022 com pontuação 
abaixo de 75% em uma disciplina

19

 

 

• Você deve concluir os CERPs em áreas nas quais sua pontuação ficar abaixo de 
75%.  

 
• Ao selecionar um curso em uma das suas áreas de EC obrigatórias, revise a Lista 

Detalhada de Conteúdos para verificar se a descrição do curso está alinhada à 
área obrigatória da Lista Detalhada de Conteúdos. 
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Exemplo 2: IBCLCs que vão fazer sua recertificação em 2022 com pontuação 
abaixo de 75% em três disciplinas

Exemplo
n. 1

Exemplo
n. 2

Exemplo
n. 3

1 2 6

3 4 1

3 1 0

= 7
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• Você deve obter ao menos um CERP em cada uma das suas áreas obrigatórias. 
 
• Você pode obter CERPs em qualquer combinação que some 7, com um mínimo 

de 1 CERP em cada área obrigatória. 
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Exemplo 3: IBCLCs que vão fazer sua recertificação em 2022 com pontuação 
acima de 75% em todas as disciplinas

21

 

 

• Atualmente, se você atingir uma pontuação acima de 75% em todas as 
disciplinas, você pode escolher qualquer uma dessas disciplinas a fim de 
concluir seus 7 CERPs. 
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Quando um Candidato Pode 
Fazer a Autoavaliação de EC? 

22

 

 

• Se você é um candidato em 2022, já deve ter recebido um e-mail com 
instruções. Você pode fazer a Autoavaliação de EC em qualquer momento que 
desejar durante o ciclo de recertificação de cinco anos antes de concluir a 
inscrição para recertificação. 
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IBCLCs que farão sua recertificação 
em 2022 agora têm acesso à 

Autoavaliação de EC!

23

 

 

A partir de 1° de dezembro de 2021, todos os candidatos em todos os idiomas que 
devem fazer sua recertificação em 2022 receberam acesso ao Painel de 
Autoavaliação de EC.   
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Acesso Futuro à Autoavaliação de EC

• Os candidatos que devem fazer sua recertificação entre 2023 e 2026 
receberão acesso em 2022

• Mais informações serão compartilhadas nos próximos meses

24

 

 

• Em 10 de dezembro de 2021, uma nova Lista Detalhada de Conteúdos foi 
anunciada e entrará em vigor para candidatos a partir de 2023. Considerando 
tais mudanças, haverá alguns ajustes implementados na Autoavaliação de EC, 
que têm o objetivo de refletir as revisões nas listas detalhadas de conteúdos.   

 
• Estima-se que os candidatos que devem fazer sua recertificação em 2023 

recebam acesso à Autoavaliação de EC atualizada em 2022.  
  
• Estima-se que candidatos entre 2024 e 2026 recebam acesso à Autoavaliação 

de EC até o final de 2022. 
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Recursos
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www.iblce.org

Saiba mais em nosso site

26

 

 

Para obter mais informações, visite a página de recertificação em qualquer idioma 
do site do IBLCE. 
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IBLCE nas 
Américas & 
Israel
iblce@iblce.org

IBLCE na 
Europa, no 
Oriente Médio e 
Norte da África
eume@iblce.org

IBLCE na Ásia-
Pacífico e 
África
apa@iblce.org

www.iblce.org/contact-2

Dúvidas? Entre em Contato Conosco!
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Caso você tenha quaisquer outras dúvidas, fale com seu contato regional. 
 
Para a Região da Europa e do Oriente Médio: eume@iblce.org 
 
Para a Região das Américas: iblce@iblce.org 
 
Para a Região da Ásia-Pacífico: apa@iblce.org 
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Obrigado por seu interesse 
na Autoavaliação de EC!

Produzido pelo IBLCE® 2022 28

 

 

 

 


