
 
 

  

Acreditação COP (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 da ABCOP e estar com a quota anual em dia. 
b. Uma declaração escrita onde expresse contar com  20 sessões  de coaching 

realizadas 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. 

c. Pagar a taxa de acreditação de repasse anual para a FICOP no valor de R$ 
150,00 conforme Anexo I, quadros I e II, do presente documento.  

d. 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 COP. 

e. Caso o coach solicitante não seja acreditado, o valor da taxa não será 
devolvido, pois será considerado para cobrir os custos operacionais do 
processo de acreditação. 

 
O coach não certificado de um programa de formação acreditado pela ABCOP, 
para receber a acreditação como COP, inicia o processo de solicitação no site 
da ABCOP www.abcop.org.br e deverá apresentar: 

a. Ser Associado Efetivo da ABCOP e estar com a quota anual em dia. 

b. Certificado de Coach Ontológico emitido por escola com o mínimo de 350 
horas de formação profissional presencial e/ou virtual. 

c. Uma declaração escrita onde expresse contar com  20 sessões  de coaching 
realizadas 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. 

d. O programa de formação ou plano de estudos da instituição certificante 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) 

O programa de formação ou plano de estudos da instituição certificante deve seguir com 
as seguintes Competências de Coaching Básicas (processo de Coaching):  

 

a. Âmbito Intrapessoal: 

§ Coerência Ontológica  

Capacidade de discriminar as próprias percepções, interpretações e 
emoções, dar nome a elas e orientar a própria conduta alinhada e coerente 
com o compromisso de um COP.  

Um Coach Ontológico é coerente com o paradigma ontológico quando 
declara e propõe a distinção proposta pela ABCOP. Esse paradigma separa os 
seres humanos de qualquer noção de certeza, permitindo criar um 
observador responsável pelas crises de sentido e avanço na aprendizagem 
transformacional.  

b. Âmbito Interpessoal 

§ Geração de Contexto de Confiança e Aceitação  

Geração da relação coach e coachee num entorno de confiança e segurança 
que permita a este revelar aspectos de sua vida e se colocar num caminho 
de transformação. O coach deve ter recursos para que o outro surja legítimo, 
sem prejuízos, expectativas ou exigências na relação.  

Um Coach Ontológico gera contexto de confiança e aceitação quando tem a 
capacidade de gerar o encontro adequado, de vínculo forte, de maneira que 
a abertura e a flexibilidade facilitem a aprendizagem ontológica que o 
coachee deseje.  



 
c. Âmbito da Gestão e Integração Ontológica de Corpo, Emoção e 

Linguagem: 

§ Escuta com Abertura e a partir do Compromisso do Coachee 
A escuta é considerada como a competência base na construção particular 
do estilo do Coaching Ontológico. Isto acontece porque o COP é capaz de 
facilitar que o coachee distinga, identifique e incorpore seus próprios 
recursos no corpo, emoção e linguagem.  

Um Coach Ontológico demonstra a capacidade e disposição para acolher o 
coachee em sua individualidade para que, a partir do compromisso que surge 
da sua coerência pessoal, possa distinguir quem está sendo e desenhar quem 
elege ser.  

§ Gestão Responsável dos Atos Linguísticos  

É a capacidade de gerar um espaço conversacional a partir dos compromissos 
linguísticos que facilitem a articulação de novas possibilidades, tomado conta 
da sua dimensão e do consequente impacto do falar.  

O Coach Ontológico demonstra sua capacidade de gestionar, isto é, realizar 
um fazer deliberado e desenhado, de maneira responsável os atos da fala 
contemplados nos estudos da ontologia da linguagem e seus correspondentes 
compromissos sociais.  

§ Reconhecimento, desenho e gestão emocional 

É a capacidade de facilitar a observação do emocionar para expandir as 
possibilidades de ação, nos âmbitos da identificação e expressão, acordes 
com seus próprios compromissos.  

O Coach Ontológico cria o contexto e promove o protagonismo do coachee 
para assumir a responsabilidade pela sua emocionalidade e o convida a 
transitar pelo domínio da aprendizagem ontológica. Nutre uma consciência 
pela sua própria humanidade a partir de uma experiência próxima, profunda 
e criativa.   

§ Valoração e Gestão Corporal 

É a capacidade de reconhecer no corpo o seu desenho para o movimento e 
sua importância para dirigir a atenção aos fatores que podem limitar ou 
possibilitar o desdobramento funcional da flexibilidade, a estabilidade, a 
resolução e a abertura.  



 
O Coach Ontológico demonstra a capacidade de facilitar no coachee o 
reconhecimento do seu corpo, para que distinga e acesse as suas disposições 
corporais funcionais dado seu compromisso.  

d. Âmbito da Transformação: 

§ Facilitação para Transformação do Ser 

Consiste na capacidade de facilitar a aprendizagem ontológica e estar ao 
serviço do coachee em seu processo de transição entre a conservação de seu 
ser e sua transformação. 

O Coach Ontológico atua como facilitador dos processos de aprendizagem 
transformacional de outros seres humanos. Acompanha e estimula no 
caminho de alcançar novos e mais poderosos modos de ser, viver e conviver. 

Para cada uma das competências será acrescida além da descrição, os comportamentos 
observáveis e os resultados esperados de maneira a instrumentalizar o processo de 
aferição de ditas competências ao nível de acreditação de Coaches e Programas de 
Formação solicitado.   

e. Prova de avaliação do nível conceitual. 
f. Pagar a taxa de acreditação de repasse anual para a FICOP no Valor de 

R$ 150,00 conforme Anexo I, quadros I e II, do presente documento. 
g. Caso o coach solicitante não seja acreditado, o valor da taxa não será 

devolvido, pois será considerado para cobrir os custos operacionais do 
processo de acreditação. 

h. O coach solicitante sendo acreditado, deverá pagar a quota anual 
conforme valor detalhado no Anexo I, quadros I e II, do presente 
documento. 

i. A ABCOP somente reconhecerá formações de instituições com 
programas não acreditados, quando as mesmas forem reconhecidas por 
suas trajetórias de mercado, com clara orientação ontológica e 
exclusivamente com a finalidade de valorizar os anos de experiência 
profissional do candidato. 

 
 

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 


