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1. Definição  
 
O comitê de Ética é um órgão disciplinar que analisa a conduta dos Membros Efetivos e Acreditados 
- Coaches Ontológicos Profissionais - em relação à Ética no exercício profissional. Sendo um prin-
cípio que orienta o trabalho, a Ética profissional pode ser concebida como a arte de exercer a pro-
fissão, arte essa,  que permite adequar o trabalho profissional à singularidade humana, tanto na 
dimensão pessoal como social. As sanções, que eventualmente se apliquem, têm como finalidade 
o bom cumprimento do exercício profissional e atendem ao interesse de todos.  
 
2. Objeto 
 
O objeto do presente Regulamento é regulamentar a composição, funções, competências, obriga-
ções, conformação, forma de funcionamento e procedimento interno, aos quais o Comitê de Ética 
ABCOP deverá ajustar-se. 
 
A atuação do Comitê de Ética ABCOP se ajustará, a todo momento, ao Código de Ética ABCOP, à 
legislação internacional vigente, às recomendações e declarações, tanto de organismos internaci-
onais como aos protocolos federativos internacionalmente reconhecidos.  
 
3. Alcance 
 
O presente regulamento alcança os membros do Comitê de Ética e às comissões criadas ad hoc 
para apoiar as funções e tarefas próprias do Comitê, especificamente aquelas que se encarreguem 
do estudo e análise de todos os temas de caráter ético que afetem a profissão e/ou promovam o 
desenvolvimento desta, dando prioridade aqueles temas que a Diretoria Executiva designe ao Co-
mitê. 
 
4. Regime de Funcionamento 
 
O Comitê de Ética se rege pelo disposto no presente Regulamento de Regimento Interno. 
 
5. Âmbito Institucional de Atuação  
 
O Comitê de Ética Profissional analisa casos e emite informes e ditames exclusivamente sobre os 
conflitos éticos ocorridos como consequência da prática profissional de Membros Efetivos e Acre-
ditados ABCOP, assim como, das Escolas com programa Acreditados 
 pela ABCOP. 
 
6. Dependência 
 
O Comitê de Ética tem autonomia operacional e funcional, organicamente depende da Diretoria 
Executiva da ABCOP, à qual informará sobre qualquer modificação que ocorra em sua composição, 
regime de funcionamento, assim como de suas atividades, sempre que considere oportuno, com o 
objetivo de receber da Associação o apoio logístico e infraestrutura que seja necessário para o 
melhor cumprimento de suas funções específicas.  
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7. Composição e Estrutura 
 
O Comitê de Ética, em sua composição, deve ter representada a diversidade com diferentes pontos 
de visa, e será composto por três membros, em caráter titular, designados por Assembleia, ocu-
pando os cargos de presidente, vice-presidente e secretário. A Assembleia poderá, também, desig-
nar três membros suplentes. 
 
A participação como membro do Comitê de Ética é totalmente voluntária, não está sujeita à remu-
neração nem compensação econômica alguma, é individual e nunca uma representação de ne-
nhuma associação ou coletividade. 
 
Não pode ser membro do Comitê de Ética nenhum membro da Diretoria Executiva da ABCOP ou 
do Conselho Fiscal. 
 
8. Eleição dos Membros 
 
O processo de eleição dos membros do Comitê ocorrerá por votação em Assembleia, e acontecerá 
a cada dois anos, no último bimestre do ano em que se conclua o período. Os membros poderão 
ser reeleitos indefinidamente. O prazo de dois anos deverá se iniciar a partir do último ano da gestão 
da Diretoria Executiva e terminará no final do primeiro ano da nova diretoria, para que, dessa forma, 
a duração, em suas funções, o Comitê de Ética participe, sempre, de dois períodos distintos da 
Diretoria Executiva.  
 
Os membros do comitê deverão ser reconhecidos por sua honradez, dedicação ao servir, integri-
dade, responsabilidade, confiabilidade, transparência em seus juízos, colaboração, trabalho em 
equipe e compromisso.  
 
9. Funções dos Membros do Comitê  
 
1. Presidente 
 
A) Representar o Comitê 
B) Convocar as sessões e fixar os temas a serem tratados 
C) Presidir as sessões, moderar os debates e suspendê-los por causas justificadas. 
D) Assinar, juntamente com o secretário, as atas da reunião aprovadas pelos demais membros. 
E) Divulgar a renovação dos cargos 
F) Exercer os direitos que lhe correspondam como um membro do órgão colegiado 
G) Exercer outras funções que sejam inerentes à sua condição de presidente.  
 
2. Vice-Presidente 
 
A) Substituir o titular da Presidência nos casos de ausência, vacância, enfermidade, e sempre que 

qualquer circunstância o impeça de exercer suas funções. 
B) Quando não estiver atuando em substituição do titular da Presidência, corresponderão as fun-

ções comuns, previstas neste presente regulamento. 
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3. Secretário 
 
A) Divulgar as convocações de reuniões do Comitê, por ordem do presidente. 
B) Redigir as atas das sessões do Comitê e de seus acordos. 
C) Assinar, juntamente com o presidente, as atas das sessões aprovadas. 
D) Comunicar e dar prosseguimento às resoluções e acordos. 
E) Arquivar e custodiar a documentação do Comitê. 
F) Assegurar o envio a todos os membros do Comitê das circulares, documentos e informações 

relativas ao mesmo. 
 
4. Atividades Comuns a Todos os Membros 
 
A) Assistir a todas as reuniões do Comitê. 
B) Participar ativamente nas reuniões e sessões de trabalho. 
C)  Propor ao presidente do Comitê a convocação de reuniões extraordinárias. 
D) Participar nas votações e deliberações do Comitê, definir seu voto particular, assim como ex-

pressar os o porque do voto e os motivos que os justificam. 
E) Participar nas votações para eleição dos cargos do Comitê. 
F) Propor ao presidente sugestões para o melhor funcionamento do Comitê. 
 
10. Término de Condição de Membro 
 
Os membros do Comitê podem perder sua condição por qualquer das seguintes causas: 
 
1) A pedido do próprio membro, que deverá ser dirigida ao titular da Presidência do Comitê. 
2) Quando termine suas atividades profissionais: transferência, aposentadoria, doenças, etc. 
3) Por resolução que determine incapacidade ou suspensão de funções, durante o tempo que dure 

essa incapacitação ou suspensão.   
4) Por decisão do Comitê, baseada nas seguintes causas: 
A) Por claro incumprimento das obrigações assumidas como membro do Comitê ou das normas de 

funcionamento deste. 
B) Ausências não justificadas a mais da metade das reuniões em um ano. 
 
A perda da condição de membro a pedido do Comitê deve ser proposta pelo titular da presidência, 
por sua própria iniciativa ou a pedido da maioria dos membros.  
 
As saídas devem ser comunicadas à Diretoria Executiva e ao órgão fiscalizador competente, se 
existir. 
 
11. Comissões 
 
Para o cumprimento de suas funções, o Comitê poderá estabelecer as Comissões permanentes ou 
temporárias que considere necessárias para a consecução de seus projetos, quando o número, os 
prazos ou a natureza da situação o requeira, e regulará seu funcionamento, se assim achar neces-
sário, em documentos adicionais ao presente.  



 

5 
 

Versão 1.0 

 
As comissões elaborarão um plano de trabalho e deverão apresentar, quando o Comitê o solicite, 
uma informação de atividades, avanços e resultados dos compromissos assumidos.  
 
12. Direitos e Deveres 
 
1) Os membros do Comitê deverão atuar com autonomia para garantir sua objetividade e indepen-

dência.   
2) A participação nas sessões do Comitê constitui um direito e um dever da totalidade de seus 

membros. 
3) Os membros que integram o Comitê estarão obrigados pelo princípio de confidencialidade, tanto 

em relação às informações prévias, quanto nos debates internos e nos relatórios elaborados.  
4) Os membros deverão se abster de procedimentos que incorram em suspeição, que afetem pro-

jetos em que participem como investigadores ou nos que existam conflitos de interesses.  
 
13. Competências do Comitê de Ética  
 
O Comitê de Ética é uma instância de diálogo, investigação e decisão, que assume a responsabili-
dade de clarificar e resolver, com fundamentação comprovada, os conflitos de valores ou deontoló-
gicos que se possam apresentar na prática profissional, assegurando sua qualidade técnica, ética 
e legal.  
 
14. Funções de Comitê de Ética  
 
O Comitê de Ética desenvolve funções de assessoramento e assistência na tomada de decisão da 
Diretoria Executiva da ABCOP em situações em que apresentem conflitos éticos relacionados com 
a prática profissional, contribuindo para a tutela dos direitos dos envolvidos, a melhoria da qualidade 
e a atualização de conhecimentos na área da deontologia.  
 
São funções do Comitê: 
 
1. Proteção: Velar pelos direitos das pessoas humanas ou jurídicas em relação aos comportamen-

tos dos Membros Efetivos e Acreditados, e/ou Escolas de Formação de Coaching com Programa 
Acreditado pela ABCOP. 

2. Formação: Impulsionar e colaborar na formação em Ética dos profissionais do Coaching Ontoló-
gico.  

3. Integrador: Fomentar e propiciar as conversas necessárias para a integração, tanto em instâncias 
decisórias e/ou de comunicação interna ABCOP, quanto outras instituições relacionadas com a 
Ética Profissional, externa à ABCOP. 

4. Investigação e Desenvolvimento: Elaborar projetos de investigação, só ou com a colaboração de 
outros Membros ABCOP, em temas relacionados com a Ética Profissional.  

5. Normativa: Propor os protocolos e guias de atuação para as situações em que surgem conflitos 
éticos e que se apresentem de maneira reiterada ou ocasional. 

6. Processual: Analisar, assessorar e emitir relatórios para facilitar o processo de decisão sobre 
casos gerados por situações que criem conflitos éticos entre as pessoas, os Coaches Ontológicos 
e/ou as instituições relacionadas, direta ou indiretamente, com a ABCOP. 
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Não são funções do Comitê: 
 
1. Promover processos jurídicos em relação a pessoas ou instituições. 
2. Ter juízos sobre a ética ou sobre o comportamento das pessoas denunciantes ou que sofreram 

danos por suposta má conduta de membros ABCOP. 
3. Sub-rogar ou assumir a responsabilidade de quem pediu seu assessoramento. 
4. Tomar decisões vinculantes. 
5. Realizar estudos com objetivos fundamentais que não sejam a análise de assuntos relaciona-

dos, direta ou indiretamente, com o Coaching Ontológico. 
6. Assessorar ou emitir informe em suposições em que o interessado apresente por escrito queixa 

ou reclamação judicial, comercial ou administrativa.  
 
15. Confidencialidade e Dever de Segredo 
 
No cumprimento do previsto no Código de Ética ABCOP e leis em geral, os membros do Comitê, a 
secretaria deste e qualquer assessor envolvido, garantem o caráter confidencial de toda a informa-
ção a que tenham acesso no exercício de suas funções como membros do comitê, assim como o 
segredo das deliberações tomadas.  
 
O não cumprimento deste dever de confidencialidade e segredo é considerado com muito grave, 
sendo causa de exclusão do comitê.  
 
16. Normas Gerais de Funcionamento 
 
1) Para o cumprimento de suas funções, o Comitê se aterá ao presente Regulamento e, no que 

não está previsto no mesmo, se apoiará nas normas, dispositivos e leis externas, relacionadas 
com as funções.  

2) O Comitê funciona em regime de sessões ordinárias e extraordinárias. As sessões são privadas, 
podendo o Comitê convidar pessoas que estejam relacionadas ao caso analisado, para exposi-
ção de fatos ou ampliar o rol de informações.  

3) Uma vez que os membros podem estar em lugares distintos, as reuniões acontecem em salas 
virtuais. Quando possível ter reuniões presenciais, se indicará na convocação o lugar onde ocor-
rerá. 

4) Para a constituição do Pleno do Comitê será necessária a presença de, ao menos, dois de seus 
membros. As decisões do Comitê serão adotadas por maioria simples. 

5) Quando o Comitê considerar oportuno poderá solicitar a opinião de pessoas com conhecimento 
reconhecido, que ficarão, também, sujeitas ao princípio de confidencialidade, previsto anterior-
mente, neste Regulamento. 

6) O Comitê tem competência para solicitar aos investigadores dos projetos analisados, todas as 
informações adicionais que considere necessárias.  

7) Nenhum membro pode delegar a outro o seu voto. Tampouco pode ser substituído provisoria-
mente. 
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17. Convocação de Reunião 
 
O secretário, por ordem do presidente, convoca as reuniões mediante a emissão de mensagem a 
todos os membros do Comitê, indicando o caráter (presencial ou virtual), lugar, data e hora de rea-
lização. Será apensada à convocação a documentação relativa aos distintos assuntos que serão 
tratados.  
 
O secretário arquiva a ata do tema que foi tratado nas sessões. As atas são armazenadas em 
arquivos virtuais, de acesso restrito do Comitê e estão à disposição dos membros para sua consulta. 
As reuniões podem ser ordinárias ou extraordinárias.  
 
18. Reuniões Ordinárias 
 
São sessões ordinárias, as reuniões previstas no calendário inicialmente aprovado pelo Comitê e 
todas aquelas que não tenham caráter urgente e sejam convocadas dentro dos prazos previstos 
neste Regulamento para as sessões ordinárias contempladas no programa anual de trabalho. 
 
O Comitê se reúne em sessão ordinária, ao menos uma vez por mês. Em cada reunião é feita uma 
ata, onde constam os membros, acordos adotados e suas fundamentações.  
 
Os membros são convocados pelo presidente com uma antecipação mínima de 7 dias úteis em 
relação à data fixada para a reunião. 
 
Na mesma se apresenta a agenda da reunião, para que possam consultar a documentação refe-
rente aos assuntos incluídos na programação.  
 
Em geral, nas reuniões ordinárias do Comitê se tratam os seguintes assuntos: 
 
1) Atividades de gestão do próprio Comitê. 
2) Atividades de formação.  
3) Elaboração de documentos ou protocolos. 
4) Discussão de casos.  
 
Como norma, devem ser tratados exclusivamente os temas indicados na programação do dia. Para 
que o deliberado em uma reunião ordinária do comitê tenha validade, deverão estar presentes na 
mesma ao menos dois membros. 
 
19. Reuniões Extraordinárias 
 
Acontecem por assuntos que necessitam ser tratados com urgência e não podem esperar a reunião 
ordinária. Podem ser convocadas com proposta de qualquer membro do Comitê de Ética. Não serão 
tratados assuntos distintos daqueles que originou o pedido.  
 
Em casos urgentes, se admite que estas convocações possam acontecer de forma verbal, procu-
rando reunir o maior número possível de membros, devendo realizar-se no menor prazo possível, 
em geral 48 horas desde sua convocação. O período máximo de resposta é o de 72 horas. 
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20. Votações 
 
Se contará um voto por cada membro do Comitê, os acordos e decisões serão tomadas pelo voto 
majoritário de seus membros presentes. 
 
Os membros do Comitê que discordem do parecer majoritário, poderão solicitar que conste em ata 
o seu argumento, consubstanciado, de sua opinião divergente. Caso haja empate, o presidente do 
Comitê terá o voto decisivo.  
 
21. Conflito de Interesses 
 
Em qualquer assunto que algum membro do Comitê de Ética, ou membros externos ao Comitê, 
tiver ou tomar conhecimento de um possível conflito de interesse pessoal, este deverá ser comuni-
cado. O membro com possível conflito de interesse deverá abster-se de toda e qualquer intervenção 
no comitê, só retomando sua participação depois de esclarecido o ponto em questão. 
 
Constará em ata que algum membro se absteve de participar em algum assunto por encontrar-se 
em conflito de interesse, ou ser contrário ao assunto pautado. 
 
Em caso de dúvida, frente a possibilidade de um conflito de interesse, poderá ser solicitado asses-
soria telefônica, por correio eletrônico, ou por documento oficial, à Diretoria Executiva da    ABCOP 
para determinar se o membro em questão deve abster-se de participar na discussão de algum as-
sunto.  
 
22. Renovação do Comitê e de Seus Cargos 
 
1. Procedimento de Renovação dos Membros 
 
Todos os membros do Comitê são nomeados por um período de dois anos, depois do qual e sempre 
que existam candidatos, se renovará em um mínimo de um terço dos membros, devendo os novos 
membros, dentro da medida do possível, ter o perfil semelhante aos perfis dos membros que deixam 
o Comitê. 
 
Não existe limitação temporal alguma no tempo que qualquer pessoa possa permanecer como 
membro do Comitê de Ética, sempre que se submeta às exigências do procedimento de renovação 
de membros que dispõe este Regulamento.  
 
Se procederá, necessariamente, à renovação dos membros do Comitê sempre que ocorra alguma 
das seguintes circunstâncias: 
 
A) Quando as saídas que ocorram alcancem um terço dos membros. 
B) Quando se produza a saída de algum dos membros, que seja membro do Comitê, conforme o 

disposto no item 7 deste Regulamento, e nenhum outro membro tenha perfil semelhante. 
C) Quando, como consequência das saídas de membros, o órgão não tenha o mínimo de membros 

exigidos. 
D) A cada dois anos. 
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2. Renovação dos Cargos 
 
Os cargos de presidente, vice-presidente e secretário do Comitê de Ética se renovarão: 
 
A) A pedido do interessado. 
B) A cada dois anos. 
C)  Quando se produza a saída de um membro do Comitê que ocupe qualquer um dos cargos. 
 
Poderá ocorrer a reeleição como presidente, vice-presidente ou secretário do Comitê de Ética de 
membros que tenham exercido esses cargos em períodos anteriores. 
 
Quando for necessário renovar algum dos cargos, se incluirá como item de agenda da primeira 
reunião, que acontecerá depois da vacância do cargo, ou cargos.  
 
23. Acesso ao Comitê 
 
O Comitê de Ética pode ser acionado em sua função de assessoria por: 
 
A) Todos os membros da ABCOP, por meio de seus órgãos diretivos ou funcionais. 
B) Pessoas físicas ou jurídicas, relacionadas com o Coaching Ontológico em seus âmbitos de atu-

ação, seus representantes legais ou seus familiares, assim com a pessoas próximas, sempre 
que fique comprovado o legítimo interesse para tal. 

 
O acesso ao Comitê de Ética da ABCOP se efetuará de forma pessoal, utilizando o formulário apro-
vado pelo Comitê, por meio de sua secretaria, ou em forma virtual via e-mail e também no site 
ABCOP. 
 
24. Metodologia de Trabalho 
 
As atividades básicas do Comitê são: 
 
A) Gestão do conhecimento nas matérias relacionadas à Ética de todo o processo de atendimento 

humano. 
B) Formação e investigação em temas de bioética. 
C) Geração de protocolos e recomendações de atuação. 
D) Discussão de casos com elaboração de relatórios.  
 
As atividades de gestão se realizam através da secretaria do Comitê, incluindo a elaboração de 
atas e informes, sempre segundo o acordado nas sessões do Comitê. 
 
Para as atividades de capacitação, são considerados tanto a realização de Seminários, Oficinas, 
Cursos ou Programas, como a apresentação de revisões curriculares realizadas por comissões de 
trabalho ad-hoc. 
 
Para as atividades de pesquisa, o processo a seguir é a apresentação do projeto, com a correspon-
dente discussão, para dar prosseguimento ao trabalho do grupo de pesquisa, o qual poderão fazer 
parte, ou não, um membro do Comitê. O grupo assim constituído desenvolverá o projeto, informando 
periodicamente ao Comitê sobre o andamento dos trabalhos.  
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A metodologia para elaboração de relatórios, recomendações e protocolos gerais, será sempre por 
formação de comissões de trabalho, com calendário e objetivos definidos e aprovados em sessão 
do Comitê. Estas comissões deverão apresentar o esboço do trabalho para ser discutido, modifi-
cado ou aprovado pelo Comitê. Essas comissões poderão ser compostas por não membros do 
Comitê, desde que tenham seu conhecimento reconhecido no assunto. As comissões de trabalho 
destinadas à construção de propostas para protocolos ou recomendações, deverão ser dirigidas 
por um membro do Comitê de Ética. 
 
25. Denúncias 
 
Qualquer pessoa física ou jurídica pode, ao tomar conhecimento de possíveis não cumprimentos 
ao Código de Ética, acionar o Comitê de Ética Profissional para apresentar uma denúncia, acom-
panhada de provas, evidências ou testemunhos de um terceiro. O Comitê poderá estabelecer meios 
eletrônicos para a apresentação de delações, a exemplo do anexo I.  
 
Será admitida a apresentação de qualquer denúncia, sempre que exista os seguintes elementos: 
 
A) Que o denunciante se identifique (não pode ser anônima); 
B) Que a descrição dos valores e/ou princípios éticos profissionais que tenham sido transgredidos 

se encontrem compreendidos no Código de Ética; 
C) Que o denunciado pertença à ABCOP, quer dizer, que seja Membro Efetivo ou Acreditado; 
D) Que o âmbito em que se produz o prejuízo para o denunciante e/ou vítimas se encontre compre-

endido em algum dos itens do Código de Ética. 
 
Quando necessário, o Comitê manterá estrita confidencialidade do nome e de dados da pessoa que 
apresentar a denúncia, e dos terceiros que constem dos fatos. 
 
Uma vez recebida a solicitação de intervenção do Comitê de Ética, o secretário designará um nú-
mero para o processo e garantirá que o expediente tenha nome, endereço ou e-mail para contato 
para que os informes cheguem ao demandante. Será emitido um breve relato dos fatos, com os 
dados do membro da ABCOP envolvido.  
 
26. Procedimento de Atenção à Denúncia 
 
O secretário solicitará, uma única vez, que a denúncia cumpra com o que foi definido no item ante-
rior para notificar o Comitê, e se não os tiver, arquivará o processo como concluído. A informação 
contida na reclamação pode ser considerada um precedente para a Comissão caso envolva repe-
tidamente o mesmo membro. 
 
A documentação da reclamação será levada pelo secretário aos membros do Comitê para efeito de 
sua qualificação, que pode ser: provável incumprimento ou não competência do Comitê. 
 
Em caso de não ser de competência do Comitê, o presidente deverá orientar o reclamante a apre-
sentá-lo à instância correspondente. 
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Se o Comitê considerar provável violação do Código de Ética, entrevistará o membro da ABCOP 
envolvido e, se julgar necessário, para obter mais informações, as testemunhas e o autor da de-
núncia. Para tanto, o Comitê poderá constituir uma Comissão, com pelo menos dois dos membros 
suplentes, para a realização das entrevistas, as quais deverão deixar registro escrito. 
 
O fato de efetuar um registro de uma reclamação não confere ao denunciante o direito de exigir do 
Comitê uma ação específica. Os denunciados deverão apoiar os integrantes da Comissão e forne-
cer-lhes os documentários e relatórios de que necessitem para o desempenho de suas funções. 
 
O Presidente do Comitê poderá determinar medidas preventivas prévias no caso em que a denúncia 
descreva conduta em que uma pessoa seja supostamente assediada, agredida, intimidada, moles-
tada ou ameaçada, mesmo que ainda não se tenha certeza de que os fatos sejam verdadeiros. 
 
Quando os fatos narrados em uma denúncia afetem apenas a quem a apresentou, os membros do 
Comitê encarregados de sua atenção podem criar o contexto para a conciliação entre as partes 
envolvidas, sempre com o interesse de respeitar os princípios e valores contidos no Código de Ética. 
 
Os membros da Comissão designados para atender a uma reclamação apresentarão as suas con-
clusões e caso considerem uma violação do Código de Ética, a Comissão determinará as suas 
observações e recomendações à Diretoria Executiva da ABCOP, que dará seguimento conforme 
determinado nos artigos do Estatuto para este fim.  
  
O atendimento da reclamação deve ser encerrado pelo Comitê no prazo máximo de três meses, a 
partir do momento em que for classificada como provável incumprimento. 
 
27. Relatório de Atividades 
 
O Comitê de Ética elabora um relatório anual de suas atividades, cuja cópia é enviada à Diretoria 
Executiva ou ao órgão previsto para esse fim pelas atuais políticas da ABCOP. 
 
O relatório anual descreverá as atividades realizadas, e deve conter, no mínimo: 
 
a) O acompanhamento das atividades contempladas no programa de trabalho anual e das modifi-
cações produzidas. 
  
b) O monitoramento da atenção aos descumprimentos do Código de Ética, para o qual deve-se 
considerar o número de questões, datas de recebimento e os motivos, o princípio ou valor violado 
do Código de Ética, data e significado do parecer. 
 
c) O acompanhamento de projetos ou programas de formação e investigação realizados. 
 
d) Elaboração de protocolos de ação e sugestões de modificação de processos e setores de con-
trole em unidades ou áreas administrativas, em que se detectem condutas contrárias ao Código de 
Ética, políticas estabelecidas ou diretrizes gerais dispostas pela ABCOP. 
 
O relatório será elaborado pela Secretaria do Comitê e submetido à aprovação dos demais mem-
bros. A referida aprovação deverá ser feita no mês anterior ao final do período anual a qual se refere 
o relatório. 
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28. Modificação dos Regulamentos 
 
A modificação deste Regulamento poderá ser proposta por iniciativa de qualquer membro do Co-
mitê. 
 
Aprovada a proposta de modificação do Regulamento por maioria dos membros presentes, será 
constituída uma comissão de trabalho ad hoc que procederá ao estudo e elaboração de um novo 
projeto, sendo necessário o voto favorável de todos os membros para o seu aprovação final. 
 
Uma vez aprovada a modificação, ela será encaminhada ao Diretoria Executiva ou órgão previsto 
para esse fim pelas políticas pela ABCOP. 
 
29. Divulgação e Transparência 
 
Caberá à ABCOP definir e divulgar os critérios, de acordo com a regulamentação aplicável, para 
que esta Associação publique o Código de Ética, os relatórios anuais e demais informações relaci-
onadas ao Comitê em seu site, e mantenha registro de sua Constituição. 
 
A ABCOP deve adotar as medidas necessárias para assegurar a divulgação e comunicação das 
atividades, objetivos e resultados do Comitê, das Diretrizes Gerais e do Código de Ética. 
 
30. Disposição Adicional 
 
Devem ser entendidos todos os nomes de órgãos sociais, representações, cargos, funções e mem-
bros da comunidade profissional da ABCOP ou do próprio Comitê  de Ética constantes deste Re-
gulamento, bem como quaisquer outros que sejam dirigidos ao sexo masculino, se entenderam que 
se referem indistintamente ao gênero feminino e a qualquer outra  identidade de gênero do titular 
que as realiza. 
 
31. Disposição Final   
  
Este Regulamento entrará em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação pela Assembleia Geral ou 
órgão de gestão da ABCOP atual com autoridade para tal aprovação. 
 

ANEX0 1 - DENÚNCIAS  

A apresentação sobre fato ou conduta atribuída a um membro da ABCOP, e que supostamente seja 
contrária ao Código de Ética, pode ser feita física ou eletronicamente, utilizando este formato ou 
formato livre.  

SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
  
Nome e sobrenome da parte DENUNCIANTE Número do Expediente  
E-mail Telefone Celular  
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SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
 

 

 

Endereço Residencial  Data da denúncia  
 

 

 

Nome e sobrenome da parte DENUNCIADA  
 

 
E-mail Telefone Celular  
 

 

 

Breve descrição dos fatos  
 

 
Indique os valores e princípios éticos profissionais que foram violados, conforme especificado 
nas partes A.4 e A.5 do Código de Ética da ABCOP  
 

 
Indique pelo menos uma das áreas, dentre as especificadas na parte A.6 do Código de Ética da 
ABCOP, em que se desenvolvem os eventos/fatos acima relacionados.  
 

 
Dados de contatos da(s) testemunha(s) ou prova da conduta acima mencionada.  
 

 
 


