Política de Associação de Coaches Ontológicos
Profissionais da ABCOP

Requisitos para Associação e Acreditação:
• SCOA – Sênior Coaching Ontológico
Acreditado

Resolução da Diretoria de Relações com o Associado e da Diretoria de Desenvolvimento
Versão: 2.0

Data: março de 2022

Coordenador(a) de Acreditação: André Araújo
Líder de Acreditação: Margarita Morales e Ernani Praia
Avaliador(a) Titular: Homero Reis

1. REQUISITOS PARA ACREDITAÇÃO NA CATEGORIA SCOA
a. Ser Associado Efetivo da ABCOP;
b. Ter pelo menos 3 anos de certificação como Coach Ontológico Profissional;
c. Ter experiência de 700 horas como Coach Ontológico Profissional (sessões
individuais e coletivas, sessões de supervisão de Coaches Ontológicos em
formação e supervisão/mentoria de Coaches Profissionais);
d. Ter 500 horas de formação ou aperfeiçoamento em Coaching Ontológico (incluí
as horas de certificação como COA);
e. Atingir no mínimo 25 pontos em pelo menos 4 dos 8 quesitos da Escala de
Pontuação conforme Anexo II.

2. PROCESSO PARA SE CANDITAR À SCOA
a. Abrir o processo de Acreditação SCOA entre os dias 01/03 e 30/11 do ano corrente
pelo link abcop.org.br/quero-me-acreditar;
b. Seguir as orientações e responder o e-mail da ABOCP com os documentos:
Documentação necessária para a Acreditação SCOA
→ Foto recente de rosto em formato PNG com no máximo 15MB.
→ Cópia dos diplomas e certificados em programas de Coaching Ontológico ou
outras formações, que comprovem a carga horária mínima de 500 horas de
formação em formado PDF.
→ Duas cartas de recomendação de organizações ou de coachees com os quais
tenha trabalhado.

www.abcop.org.br

associado@abcop.org.br

→ Detalhes de atividades desenvolvidas em organizações.

→ Detalhes de treinamentos ministrados.

→ Informações sobre livros ou artigos escritos.
→ Uma gravação em vídeo de uma sessão de Coaching Ontológico com duração
de 30 a 60 minutos, onde se possa perceber todo o processo e a metodologia.
→ Comprovante de pagamento da Taxa FICOP (R$ 195,00 conforme Anexo I).

3. CUSTOS DA ACREDITAÇÃO E DA ANUIDADE
a. O valor do processo de Acreditação SCOA é a Taxa FICOP, no valor de R$ 195,00;
b. O valor da Taxa FICOP não será reembolsado caso o candidato não seja
Acreditado;
c. Caso o candidato seja Acreditado, deve pagar a Taxa ABCOP no valor de R$
1.100,00;
d. A anuidade SCOA, no valor de R$ 1.295,00 deve ser paga em março de cada ano
(entre os dias 01/03 e 31/03), independente da data da Acreditação;
e. Composição da Anuidade SCOA:
Categoria

Taxa ABCOP

Taxa FICOP

Anuidade

SCOA

1.100,00

195,00

1.295,00

f. Dados para o pagamento:
Transferência bancária
Banco Sicredi (Cód. 748)
Agência: 737
Conta Corrente: 46.234.1
CNPJ: 40.207.791.0001.40
Associação Brasileira de Coaches Ontológicos Profissionais.
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Pagamento com PIX
CNPJ: 40.207.791.0001.40

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
a. A ABCOP se reserva o direito de solicitar outros documentos que comprovem as
informações enviadas pelo candidato;
b. Caso o candidato tenha recebido alguma queixa ou denúncia pelo Canal de Ética,
a ABCOP pode postergar a resposta até ter a resolução por parte do Comitê de
Ética.
c. Caso o candidato não seja acreditado, só poderá realizar uma nova solicitação
no ano seguinte.
d. Caso o candidato seja acreditado, o vencimento da anuidade é sempre no mês
de março de cada ano, independente da data de acreditação, e o não pagamento
no vencimento torna o Associado automaticamente inativo, perdendo todos os
benefícios do Associado na ABCOP.

André Araújo
Diretor de Relações com o
Associado
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Margarita Morales
Diretora de
Desenvolvimento

Monica Alvarenga
Presidente
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ANEXO I
TABELA GERAL DOS VALORES DAS TAXAS E ANUIDADES
CATEGORIA

TAXA ABCOP

TAXA FICOP

ANUIDADE

Efetivo

480,00

-

480,00

COA

800,00

150,00

950,00

SCOA

1.100,00

195,00

1.295,00

MCOA

1.300,00

240,00

1.540,00

OBSERVAÇÕES:
• Os valores da anuidade são referentes ao período entre o mês de março do ano
corrente e fevereiro do ano seguinte;
• A Taxa FICOP é indexada ao dólar americano, podendo sofrer variações de acordo
com o câmbio.
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ANEXO II
ESCALA DE PONTUAÇÃO
Quesitos
1. Formação em Coach Ontológico em programa Acreditado ABCOP
2. Outras formações acadêmicas
3. Aperfeiçoamento em Coaching Ontológico
4. Congressos e Eventos de Coaching
5. Experiência profissional em Coaching Ontológico
6. Atividades em programas de formação de Coaches Ontológicos
7. Participação na ABCOP
8. Publicações realizadas
Total

Pontuação
15
06
15
05
28
10
05
16
100

DETALHAMENTO DA ESCALA DE PONTUAÇÃO
1. Formação em Coaching Ontológico
• Com formações presenciais/semipresenciais/virtuais de no mínimo 350 horas em
programa de formação não Acreditados: 5 pontos.
• Com formações presenciais/semipresenciais/virtuais de no mínimo 450 horas em
programas de formação não Acreditados: 8 pontos.
• Com formação em um programa Acreditado pela ABCOP/FICOP com até 350h: 10
pontos.
• Com formação em um programa Acreditado pela ABCOP/FICOP acima de 350h: 15
pontos
Pontuação máxima desse quesito: 15 pontos.
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2. Outras Formações Acadêmicas
• Graduação/Nível superior: 1 ponto.
• Pós-graduação (especialização ou latu-senso, com no mínimo um ano de duração):
2 pontos.
• MBA concluído: 3 pontos.
• Mestrado (com no mínimo um ano de duração): 5 pontos.
• Doutorado: 6 pontos.
Pontuação máxima: 6 pontos.

3. Aperfeiçoamento em Coaching Ontológico
• Para cada 30h de aperfeiçoamento realizadas em programas não Acreditados pela
ABCOP: 1 ponto.
• Para cada 30h de aperfeiçoamento realizadas em programas Acreditados pela
ABCOP: 2 pontos.
• Para cada 30h de aperfeiçoamento em cursos de desenvolvimento humano ou
organizacional complementares ao Coaching Ontológico: 1 pontos.
• Participação em grupos de Pesquisa e Desenvolvimento; e realização de cursos de
Extensão (P&D) ou Cursos de Educação Continuada (CEC): 2 pontos.
Pontuação máxima: 15 pontos.

4. Participação em Congressos, Simpósios e Eventos de Coaching
• Participante ouvinte: 0,5 pontos para cada evento.
• Expositor, orador ou palestrante: 1 ponto para cada evento.
• Integrante do Comitê Organizador ou Executivo, Comitê Acadêmico ou Científico,
Comitê de Honra: 2 pontos cada evento.
Total máximo desse item: 5 pontos
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5. Experiência Profissional como Coach Ontológico
• Sessões de Coaching Ontológico individual: 1 ponto para cada 100 horas.
• Sessões de Coaching Ontológico de grupo (acima de 03 pessoas): 1 ponto para
cada 100 horas.
• Atividades de coaching organizacional (consultorias): 2 pontos cada 150 horas.
• Ministrar cursos, seminários ou treinamentos: 1 ponto para cada 150 horas.
• Mentoria/supervisão de Coaches Ontológicos: 1 ponto para cada 50 horas.
• Mentoria/supervisão em programas de formação de coaches ontológicos: 2
pontos para cada 50 horas.
Pontuação máxima desse quesito: 28 pontos

6. Atividades em Programas de Formação de Coaches Ontológicos
• Integrante de equipe em Programa de Formação de Coaches Ontológicos
acreditado pela ABCOP/FICOP: 2 pontos para cada ano de trabalho.
• Professor de Pós-Graduação reconhecida pela ABCOP/FICOP: 2 pontos para cada
disciplina.
• Professor em Programa de Formação de Coaching Ontológico acreditado pela
ABCOP/FICOP: 3 pontos para cada programa.
Pontuação máxima desse quesito: 10 pontos

7. Participação na ABCOP
• Integrante de equipe de uma Diretoria Executiva ou de projetos institucionais: 1
ponto para cada ano de trabalho.
• Integrante do Conselho Diretor ou Comitê de Ética: 5 pontos para cada período
de 3 anos.
Pontuação máxima: 5 pontos.
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8. Publicações Realizadas
• Autor de livro sobre Coaching Ontológico, seus fundamentos ou sua aplicação que
o Comitê Avaliador considere de contribuição para a disciplina: 5 pontos.
• Coautor de livros sobre Coaching Ontológico, seus fundamentos ou sua aplicação:
5 pontos distribuídos segundo a quantidade de coautores.
• Autor de trabalhos, artigos e outras publicações sobre Coaching Ontológico, seus
fundamentos ou sua aplicação com informação da editora, data, lugar de
publicação, seção ou página e volume.
▪ Com avaliação por pares: 2 pontos.
▪ Sem avaliação por pares: 1 ponto.
▪ Publicações em sites especializados em Coaching: 1 ponto.
▪ Publicados no site da ABCOP: 1 ponto.
• Participação em trabalhos de pesquisa sobre Coaching Ontológico, seus
fundamentos ou sua aplicação, não incluídos nos itens anteriores, mas que o
Comitê de Avaliação considere de contribuição significativa para o Coaching
Ontológico. Devem ser informados o conteúdo do trabalho, data e lugar de
publicação.
▪ Autor ou Diretor: 6 pontos.
▪ Coautor: 6 pontos distribuídos segundo a quantidade de coautores.
▪ Notas em jornais, publicações, rádio e TV: 1 ponto.
▪ Divulgação do COP em programas de TV, Jornais e revistas: 1 ponto.
Pontuação máxima desse quesito: 16 pontos.
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA COMO
COACHING ONTOLÓGICO

Eu, SEU NOME COMPLETO, declaro que até a presente data realizei pelo menos 700
horas de Coaching Ontológico envolvendo sessões individuais e coletivas, sessões de
supervisão de Coaches Ontológicos em formação e supervisão/mentoria de Coaches
Profissionais.
Me comprometo a compartilhar documentos que comprovem essas horas caso
sejam solicitados pela ABCOP para Auditoria.
Cidade, UF, DD/MM/AAAA
Ass. SEU NOME COMPLETO

OBSERVAÇÕES:
• Essa declaração é enviada em formato PDF para o e-mail: associado@abcop.org.br.
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