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Créditos de Educação 
Continuada



O que é o Programa de 

Educação Continuada 

(PEC)?



O que é?

Para manter sua certificação, os profissionais certificados pelo IBGC deverão submeter-se ao programa de educação continuada, essencial 
para todos os agentes de governança.

O contínuo aperfeiçoamento permite indicar ao mercado o comprometimento do profissional certificado em estar atualizado e em constante 
aprendizagem, por meio de cursos, seminários, fóruns, palestras, atuação profissional vinculada à certificação, entre outras atividades 
descritas neste manual. 

Muito embora o IBGC ofereça diversos cursos e eventos, o profissional certificado poderá escolher livremente as instituições de ensino e de 
mercado para cumprir seu Programa de Educação Continuada.

Para renovação do certificado são necessários cumprir 45 créditos que deverão estar de acordo com o Manual de Educação Continuada. 

Programa de educação continuada
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https://ibgcsitenovo.blob.core.windows.net/ibgcsitenovo/Certificacao/CRM/Manual_EducacaoContinuada/Manual_EducacaoContinuada.pdf


Renovação



Renovação

› O certificado tem validade de três anos. 

› Para renovação do certificado são necessários cumprir 45 créditos dentro do Programa de Educação Continuada.

› Todas as atividades estão contempladas dentro do Manual de Educação Continuada.

› Para serem contabilizadas as atividades devem ter ocorrido dentro do período de vigência do certificado.

› Cursos e eventos realizados pelo IBGC são de responsabilidade da própria equipe o lançamento, exceto eventos on-line como por 
exemplo, IBGC Conecta.

› Atividades externas são de responsabilidade do próprio conselheiro realizar o lançamento.

› A equipe de certificação tem até 60 dias para realizar a aprovação dos créditos.

https://ibgcsitenovo.blob.core.windows.net/ibgcsitenovo/Certificacao/CRM/Manual_EducacaoContinuada/Manual_EducacaoContinuada.pdf


Qual é o vencimento do 

meu certificado e 

quantos créditos            

eu tenho?
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Acesse a página: 

https://www.ibgc.org.br/perfil/

minhascertificacoes

No Menu Certificações, em 

Meus Certificados é possível 

encontrar o período de 

vigência, o status do 

certificado, a quantidade de 

créditos vigente, fazer o 

download do extrato e 

também baixar o certificado 

atualizado.

https://www.ibgc.org.br/perfil/minhascertificacoes


Como realizar o 

lançamento



Passo a passo para Lançamento dos Créditos

1. Para lançar os créditos é necessário entrar em 

www.ibgc.org.br/login com o e-mail e senha cadastrados

2. Após acessar a área logada entre no Menu  Certificações > 

Créditos de Educação Continuada. 

http://www.ibgc.org.br/login


Lançamento de créditos

Atenção!

É muito importante se atentar à
categoria e à natureza do 
lançamento pois cada uma delas 
tem uma unidade de medida 
específica, fundamental para 
contabilização da quantidade         
de créditos.

A quantidade de créditos será 
contabilizada automaticamente 
pelo sistema. Atente-se à unidade 
de medida e à quantidade 
referente a ela.

Para ser contabilizado, a data de 
início deve ser sempre posterior à 
data de emissão do certificado, e 
a data fim deve ser sempre 
anterior ao dia em que o 
lançamento é realizado



Consulta de crédito

Consulta:

Ao final da página de lançamentos dos 
créditos é possível consultar todos os 
créditos (aprovados, reprovados             
ou pendentes). 

Após o lançamento dos créditos, eles 
aparecerão como pendentes até o 
momento da aprovação, realizada pela 
nossa equipe em até 60 dias.



Ainda tenho dúvidas, e agora?

Fale com a nossa equipe

E-mail: certificacao@ibgc.org.br

Telefone e WhatsApp Comercial: +55 11 3185 4252
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Obrigado!

mailto:certificacao@ibgc.org.br


Equipe de Certificação 

IBGC


