
CHECK-LIST DE FORMAÇÃO 

As 5 exigências a seguir, compostas neste check-list, são baseadas no catálogo de formação do ICF – 

International Coaching Federation. 

 

(  ) 60 HORAS DE TREINAMENTO DE COACHING 

Mínimo de 60 horas de treinamento específico em Coaching (com documentação suporte). Das 60 horas 

necessárias , pelo menos: 

• (80%) 48hs relógio devem ser de contato direto do aluno -  dedicadas a interações síncronas (em tempo 

real) entre professores e alunos. Isso pode incluir o tempo gasto na instrução direta (treinamento de voz 

para voz ou em pessoa), discussões em tempo real, observação e feedback de sessões de coaching 

práticos e mentoring de alunos. 

Obs: O Treinamento de coaching cursado de ter como base as Competências do ICF (todas as 11 

Competências do ICF devem ser cobertas). 

 

• (20%) 12 das horas relógio podem ser trabalhos de Casa / Estudo Independente - horas dedicadas fora 

da interação em tempo real entre professores e alunos (assíncronos). Estes podem incluir leitura externa, 

escrita, pesquisa, anotações diário e várias outras atividades que podem ocorrer fora da configuração 

síncrona. Todas as horas assíncronas devem ser parte do programa de treinamento e exigir algum método 

de validação de que a atividade foi concluída pelo aluno. 

 

(  ) 10 HORAS DE MENTORIAMENTO  

Mínimo de 10hs de Mentoriamento 

Mentoriamento do coach significa que um candidato está sendo orientado em suas habilidades de coaching ao 

invés de receber coaching de um Coach mais experiente. 

Um mínimo de 3 destas 10 horas de mentoring deve ser sessões individuais do coach com o mentor. Sessões de 

Mentoring paga Grupos podem compor um máximo de 7 horas para a exigência do ICF. Adicionalmente o grupo a 

ser orientado não pode ser composto por mais de 10 participantes. 

Neste processo você deverá ser instruído por um Coach Mentor, que disponha de experiência para observer e 

orientar suas sessões práticas. Para ter validade no ICF é necessário que Mentor tenha suas credenciais ACC, PCC 

ou MCC e esteja devidamente registrado no ICF como Mentor.  

 

(  ) 100 HORAS MÍNIMAS DE SESSÃO (Documentadas) 

100 horas de experiência de coaching, 75 delas remuneradas, com pelo menos 8 clientes após, válidas após ter 

iniciado seu Treinamento em Coaching. Pelo menos 25 dessas horas devem ocorrer dentro dos 18 meses 

anteriores à apresentação do pedido de credencial no ICF. 



Assim que começar seus atendimentos de coaching, registre as horas de sessão por cliente. Uma planilha simples, 

conforme o Coaching Log que disponibilizamos neste livro. Para o ICF apenas quatro tipos de clientes podem ser 

incluídos no no seus Coaching Log:  

• clientes individuais – sessões individuais 

• clientes de grupo – sessões sincronizadas com grupos de até 15 pessoas. 

• clientes internos – coaching como parte do seu trabalho na organização onde esteja empregado, não 

sendo seus subordinados diretos. 

• clientes de terceiros – quando há um patrocinador que lhe contrata para serviços de coaching a terceiros. 

Por padrão, uma hora de coaching são de 60 minutos de coaching real com um cliente que contratou o um coach 

na condição de coach e não em qualquer outra capacidade. (Mentoreamento, Treinamento, Aconselhamento, 

Terapia não são consideradas sessões de coaching).  

As sessões de coaching com clientes de menos de 60 minutos contarão como horas parciais de coaching (por 

exemplo, 30 minutos de coaching contarão como 0,5 horas de coaching). O coaching deve ser feito pessoalmente 

ou por telefone ou outra tecnologia de voz ou vídeo. 

Quanto a forma de pagamento pelas sessões de coaching de um cliente podem ser em qualquer montante, ou 

troca de bens ou serviços, incluindo coaching por coaching. 

 

(  ) AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

A avaliação de desempenho consiste em uma sessão gravada em áudio e com transcrição escrita da sessão de 

coaching. As sessões devem durar de 20 a 60 minutos. As sessões devem demonstrar habilidade nas 11 

competências de coaching, bem como do código ética. 

Obs: Na cartilha do ICF, esta etapa é dispensada quando o coach conclui o seu Treinamento de coaching 

em uma escola credenciada ao ICF (ACTP) ou treinamentos autorizados (ACSTH). 

 

(  ) AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO DE COACHING 

Trata-se de um teste com 155 questões de múltipla escolha que deve ser completado em até três horas e que visa 

verificar o nível de conhecimento de coaching apresentado pelo candidato. Este teste cobre e campos de 

conhecimento: 

• Estabelecendo-se o fundamento para o Coaching 

• Desenvolvendo um relacionamento de confiança 

• Comunicação Efetiva 

• Facilitando Aprendizagem e resultados 

• Fundamentos de Coaching e base de conhecimento 

 


