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Política de Associação de Coaches Ontológicos 
Profissionais da ABCOP 

Requisitos para Associação e Acreditação: 

• COA – Coaching Ontológico Acreditado 

Resolução da Diretoria de Relações com o Associado e da Diretoria de Desenvolvimento 

Versão: 2.0 Data: março de 2022 

Avaliador(a) Titular: André Araújo 

1. REQUISITOS PARA ACREDITAÇÃO COA 

a. Ser Associado Efetivo da ABCOP; 

b. Ter certificação como Coach Ontológico em um Programa de Formação Acreditado 

pela ABCOP ou FICOP; 

c. Ter realizado no mínimo 20 sessões de Coaching Ontológico. 

2. PROCESSO PARA SE CANDITAR À COA 

a. Abrir o processo de Acreditação para COA 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: 

2.1. Caso o candidato tenha se certificado em um Programa de Formação não 

Acreditado pela ABCOP ou FICOP: 

a. Além do exigido no item anterior, o candidato deve enviar: 

 

 

Documentação necessária para a Acreditação SCOA 

→ Foto recente de rosto em formato JPG com no máximo 15MB. 

→ Cópia do diploma ou certificado de formação Coaching Ontológico Acreditado 
pela ABCOP ou FICOP em formato PDF com no máximo 15MB. 

→ Declaração de realização de 20 sessões de Coaching Ontológico (vide exemplo 
no Anexo II). 

→ Comprovante de pagamento da Taxa FICOP no valor de R$ 150,00. 

http://www.abcop.org.br/
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3. CUSTOS DA ACREDITAÇÃO E DA ANUIDADE 

a. O valor do processo de Acreditação COA é a Taxa FICOP, no valor de R$ 150,00; 

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$ 

800,00; 

d. A anuidade COA, no valor de R$ 950,00 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 COA: 

f. Dados para o pagamento: 

Transferência bancária 

Banco Sicredi 748 

Agência: 737 

Conta Corrente: 46.234.1 

CNPJ: 40.207.791.0001.40 

Associação Brasileira de Coaches Ontológicos Profissionais. 

Pagamento com PIX 

CNPJ: 40.207.791.0001.40 

 

Documentação complementar 

→ Cópias dos diplomas ou certificados de formações em Coaching Ontológico, 
que totalizem no mínimo 350 horas. 

→ Programa de ensino ou plano de estudos da instituição certificadora com os 
seguintes fundamentos conceituais: 

Coerência Ontológica | Bases Filosóficas do Coaching Ontológico | Teoria do 
Observador | Atos da Fala | Escuta Ativa | Distinções Emocionais | Distinções 
Corporais | Competências de Coaching (processo de coaching) 

→ 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. 

Categoria  Taxa ABCOP Taxa FICOP Anuidade 

COA 800,00 150,00 950,00 

http://www.abcop.org.br/
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

a. A ABCOP se reserva ao 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 

Associado 

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 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE 

COACHING ONTOLÓGICO 

 

Eu, SEU NOME COMPLETO, declaro que até a presente data realizei mais de 20 

sessões de Coaching Ontológico, e que tenho documentos (planilhas, contratos, 

cartas etc.) que as comprovem. 

Me comprometo a compartilhar documentos que comprovem essas sessões caso 

sejam solicitados pela ABCOP para Auditoria. 

Cidade, UF, DD/MM/AAAA 

ASSINATURA 

 

OBSERVAÇÕES: 

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