
 
 

Acreditação SCOP (Sênior Coach Ontológico Profissional) e suas 
solicitações 

 
Observação importante:  

• Os coaches certificados por uma escola com o programa de formação 
acreditado pela ABCOP ou FICOP não precisarão realizar o nivelamento de 
horas de formação. 

• O valor pago pela quota anual como Associado Efetivo será incorporado 
no valor da acreditação como COP. 

 
Coach Ontológico Certificado de um Programa de Formação Acreditado 
pela ABCOP ou FICOP. 

a. Ser Associado Efetivo ou COP da ABCOP e estar com a quota anual em dia. 
b. Estar certificado como Coach Ontológico a pelo menos 03 anos.  
c. Apresentar: 
• Documentação de respaldo das 500 horas mínimas de Formação e 

Aperfeiçoamento profissional, que evidenciem o compromisso com a 
aprendizagem contínua (nas 500 horas incluem as horas da certificação 
como COP). 
§ Uma declaração da atividade profissional dos últimos três anos, que 

inclua: 
§ Documentação de respaldo de 700 horas de experiência como Coach 

Ontológico com clientes/coachees. (Manter planilha com nome dos 
clientes/coachees; data(s) das sessões; contato telefônico e/ou e-mail). 
Essa planilha não será enviada, no entanto, é importante mantê-la 
atualizada e a ABCOP reserva o direito de solicitar uma amostragem para 
fim de auditoria.  

§ Detalhes de atividades desenvolvidas em organizações. 
§ Detalhes de capacitações realizadas. 
§ Duas cartas de recomendação de clientes organizações ou de 

clientes/coachees que tenha trabalhado.  
§ Uma gravação em vídeo de uma sessão de coaching – duração de 30 a 60 

minutos – onde se possa perceber todo o processo e metodologia.  
§ Atingir uma pontuação de no mínimo 25 pontos, da Escala de Pontuação, 

conforme Capítulo IV   
§ Pagar a taxa de acreditação de repasse anual para a FICOP no valor de R$ 

195,00 conforme Anexo I, quadros I e II, do presente documento.  
§ O coach solicitante sendo acreditado, deverá pagar a quota anual conforme 

valor detalhado no Anexo I, quadros I e II, do presente documento. O valor 



 
pago pela quota anual como Associado Efetivo será incorporado à quota 
anual SCOP. 
§ Caso o coach solicitante não seja acreditado, o valor da taxa de 

acreditação não será devolvido, pois será considerado para os custos 
operacionais do processo da acreditação.  

Para o coach não acreditado como SCOP em outra Associação de Coaching 
Ontológico Profissional ou FICOP deverá seguir os requisitos dos artigos 1.4.2 
Acreditação COP e 1.5.1 Acreditação SCOP da Política de Associação de  
Coaches Ontológicos Profissionais da ABCOP. 

Link Requisitos orientador para o coaching gravado, resultados observados. 

CAPÍTULO IV. DA ESCALA DE PONTOS PARA ACREDITAÇÕES 

a. A documentação apresentada pelo candidato será avaliada pelo CA 
respeitando os seguintes critérios: 
§ Candidato à SCOP deverá atingir, no mínimo 25 pontos em pelo menos 04 

dos 08 quesitos da Escala de Pontuação. 
§ Candidato à MCOP deverá atingir, no mínimo 50 pontos em pelo menos 05 

dos 08 quesitos da Escala de Pontuação;  
 

A escala definida para comprovação de cada item é a seguinte: 
  Pontuação 

máxima   

1. Formação de Coach    15  

2. Outra formação acadêmica 6  

3. Aperfeiçoamento em Coaching Ontológico  15  

4. Participação em Congressos, Evento da Especialidade de Coaching  5  

5. Experiência profissional em coaching 28  

6. Atividades de formação de Coaches Ontológicos 10  

7. Participação na ABCOP 5  

8. Publicações realizadas: Autor de livros, Trabalhos de pesquisa e outras 
publicações menores da especialidade.  

16  

 Total   100  

Link da Planilha de Pontuação SCOP 



 
ANEXO I: REFERENTE A VALORES E FORMA DE PAGAMENTO DE QUOTAS E 

TAXAS ANUAIS ABCOP E FICOP DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS CATEGORIAS. 
*Os valores das quotas e taxas anuais são referentes aos meses de Março a 
Fevereiro. 
* Para as categorias COP, SCOP e MCOP, o valor pago pela quota anual como 
Associado Efetivo será incorporado. 
 

Quadro I: Para Coaches que se associarem no período de Março/2021 a 
Setembro/2021. 

 

 
 

QUADRO II: Para Coaches que se associarem no período de 
Outubro/2021 a Fevereiro/2022. 

CATEGORIA DE 
ASSOCIADO 

QUOTA ANUAL Taxa Anual 
Acreditação 

FICOP 

VALOR TOTAL 
ANUAL 

Efetivo  480,00 000 480,00 

COP 800,00 150,00 950,00 

SCOP 1.100,00 195,00 1.295,00 

MCOP  1.300,00 240,00 1.540,00 

CATEGORIA DE 
ASSOCIADO 

QUOTA ANUAL Taxa Anual 
Acreditação 

FICOP 

VALOR TOTAL 
ANUAL 

Efetivo  340,00 000 340,00 

COP 560,00 150,00 710,00 

SCOP 770,00 195,00 965,00 

MCOP  910,00 240,00 1.150,00 



 
 


