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Requisitos para Acreditação de Programas de Formação de
Coaches Ontológicos
Estamos muito felizes pelo seu interesse em acreditar o seu programa de formação na
Associação Brasileira de Coaching Ontológico Profissional – ABCOP. Na ABCOP trabalhamos
para elevar o Coaching Ontológico no Brasil, formando uma rede profissional sustentada na
ética, no rigor conceitual e na capacidade eficaz de transformação e regeneração social.
Para seguir com a acreditação, leia atentamente as informações:

Artigo 1: ACREDITAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL
A ABCOP outorgará a acreditação aos Programa de Formação de Coaches Ontológicos no Brasil
que cumpram os requisitos detalhados no Artigo 2.
A ABOCP é uma Asociación Nacional Miembro – ANM da Federación Internacional de Coaching
Ontológico Profesional – FICOP, portanto, todos programas de formação brasileiros
acreditados pela ABCOP têm, automaticamente, a acreditação internacional da FICOP.
Para conhecer a FICOP acesse o link: http://www.ficop.info

Artigo 2: REQUISITOS
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2.1 Ter realizado no mínimo 3 formações consecutivas de Coaches Ontológicos Certificados,
com um mínimo de 10 coaches certificados em cada formação, sendo a última formação
concluída no ano imediatamente anterior à data de solicitação.
2.2 Contemplar, no mínimo, 350 horas de formação.
2.3 Incluir pelo menos 20 sessões de prática de coaching e 20 sessões de mentoria com um
coach acreditado pela ABCOP, durante o processo de formação.
2.4 O Diretor do programa de formação deve ser MCOA acreditado pela ABCOP e/ou FICOP.
2.5 Preencher o formulário on-line de solicitação para a Acreditação do Programa de
Formação, no site da ABCOP, com as seguintes informações:
i) Anexar currículos dos Diretores responsáveis pela Formação e as respectivas
comprovações de I) formação como coaches; II) cursos avançados; III) experiência no
campo educativo; IV) experiência na formação de coaches ontológicos.
ii) Anexar o Programa detalhado de Formação de Coaches, incluindo: I) os principais
conteúdos Ontológicos, conforme Anexo 2; II) duração e carga horária; III)
metodologia de aula, conforme Anexo 3; IV) referência da bibliografia utilizada; e, V)
estratégia de avaliação de sessões e/ou atividades práticas de coaching.
iii) Anexar duas gravações de conversas de coaching de estudantes, com o respectivo
feedback do coach mentor (duração entre 20 e 60 minutos).
iv) Anexar cópia de um Certificado concedido a um coach formado (frente e verso).
v) Anexar o Código Ético do programa de formação e o documento que comprove a
ciência dos respectivos formandos, demonstrando a conformidade com o Código de
Ética da ABCOP disponível em www.abcop.org.br
vi) Anexar certidões de regularidade fiscal: I) Registro de CNPj, II) Certidão conjunta de
débitos.
vii) Ao entregar o formulário, você dá o direito à ABCOP de auditar a escola quando
considerar necessário, com o objetivo de garantir os requisitos acadêmicos do
programa acreditado.
viii) Comprovante de pagamento de R$ 480,00 referente ao custo do processo de
acreditação. Mais informações no Artigo 3.
2.6 A escola deve cumprir todos os marcos éticos da ABCOP.

Artigo 3: VALORES
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O custo do processo de acreditação é de US$ 80,00 e deve ser pago quando a escola dá início à
acreditação. Esse valor não é reembolsável caso o programa de formação não cumpra os
requisitos.

A ABCOP tem o prazo de 30 dias para avaliar toda documentação enviada pela escola. Esse
prazo é contado a partir da confirmação do recebimento de todos os documentos solicitados.
Caso o programa de formação seja acreditado pela ABCOP, a escola deverá pagar a taxa anual.
Para a escola que está fazendo a primeira acreditação, a ABCOP descontará da primeira taxa
anual o valor referente à entrada ao processo de acreditação. Ou seja, a primeira taxa anual
será descontado R$ 480,00.

Tabela de valores de Programas de Formação* e Avançados** Acreditados***:

Associado

Valor
entrada
R$
R$
480,00

Se aprovado

Valor
Anuidade
R$
R$
1.830,00

Taxa
FICOP
$
R$450 /
$75

Total Anuidade
+ Acreditação

Programa de Coaching de uma
R$1.350,00
R$ 2.280,00
Escola com Sede principal no
Brasil
Programa de Coaching de uma R$480,00
R$1.350,00
R$1.830,00
0,00
1.830,00
Escola com Sede em outro
país
Programas de coaching
120,00
R$680,00
800,00
$150 /
R$950,00
avançados de uma Escola
$25
com Sede principal no Brasil
Programas de coaching
120,00
R$680,00
800,00
0,00
R$800,00
avançados de uma Escola
com Sede em outro país
A taxa de acreditação repassada para FICOP é em dólar a ser calculado na data de aprovação
da acreditação. Para efeitos do cálculo das taxas e das anuidades, foi estimado o valor do dólar
em R$ 6,00.

* Só podem ser apresentados por MSCOP ou Escolas cujo diretor é um MSCOP.
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** MSCOP ou Escolas que desejam acreditar cursos avançados já devem ter previamente
acreditado um curso de formação.
***Postulantes à acreditação e/ou à homologação de acreditação em outro pais.

Artigo 5: ATUALIZAÇÃO DE REQUISITOS
Com o objetivo de elevar os níveis de qualidade profissional dos coaches brasileiros, a ABCOP,
por meio da Diretoria de Acreditação, poderá atualizar os requisitos para acreditação de
programas. Essas atualizações devem ser incorporadas pelas escolas com programas
acreditados no prazo informado pela ABCOP.

Margarita Morales
Diretora Desenvolvimento

Monica Alvarenga
Presidente ABCOP
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