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QUADRO INTERNACIONAL DE REFERÊNCIA DO 
PROFISSIONAL – IHCOS® 

 
THE INTERNATIONAL HUMANISTIC COACHING SOCIETY 

 
 
 
Cada nível integra um conjunto de requisitos que incluem competências técnicas, sociais e 
emocionais, curso com programa curricular, horas práticas de treinamento, horas de sessões, 
mentoring, supervisão, projetos de estudo,  exames, aceitação do código de ética, necessários 
para atestar a qualificação do profissional do Profissional IHCOS. Conforme o profissional 
avança no nível, maior é o aprofundamento da sua experiência e conhecimento técnico. 
 
Nível 1 HCC - HUMANISTIC COACHING COMPETENCIES –IHCOS® 

É todo aquele que realiza uma formação para adquirir competências para a intervenção 
humanística e coaching, aprendendo ferramentas que pode aplicar na sua vida pessoal e 
profissional, mas não atua como um profissional. Formação contém 60 horas, com o mínimo 
de 6 dias. 

 

Nível 2 HPG - HUMANISTIC PROFESSIONAL GUIDER –IHCOS® 

É o profissional que possui uma certificação internacional com carga horária de 135 horas de 
formação distribuídas, no mínimo, por 12 dias, com trabalhos práticos e supervisão. Poderá 
atuar como coach com esta certificação. Neste nível, há especializações por exemplo 
Business-Management-Team ou Life-Health-Relationship, que são cursos adicionais com 40 
horas.   

 

Nível 3 HMG - HUMANISTIC MASTER GUIDER  –IHCOS® 

A pré-condição para aceder a Certificação Internacional de Humanistic Master Guider-
IHCOS®, é possuir a Certificação Internacional de Humanistic Guider–IHCOS®, ou de coach, ou 
ser terapeuta clínico. A formação é de 100 horas, distribuídas em 9 dias, e horas extras de 
trabalhos e supervisão. Neste nível, há especializações por exemplo Executive ou Life, que são 
cursos adicionais com 30 horas.   
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Quadro internacional de Referência do Profissional  

 

Nível 4 HSG - HUMANISTIC SENIOR GUIDER–IHCOS® 

O Humanistic Senior Guider – IHCOS® possui uma certificação internacional com carga horária 
de 80 horas de formação distribuídas, no mínimo, em 7 dias, com trabalhos suplementares, 
além de já ter em seu currículo as Certificações do nível 2 e 3,  ou equivalente. 

 

Nível 5 HGT - HUMANISTIC GUIDER TRAINER –IHCOS® 

O Humanistic Guider Trainer – IHCOS®, é o profissional que certifica profissionais Humanistic 
Guiders pela IHCOS.  O Humanistic Guider Trainer possui as certificações do nível 2, 3 e 4. Este 
profissional também é submetido a um processo de supervisão e acompanhamento por 
experientes Humanistic Guider Master Trainers, num periodo definido nas diretrizes da 
IHCOS, para os profissionais deste nível. 

 

Nível 6 HGMT - HUMANISTIC GUIDER MASTER TRAINER –IHCOS® 

Além de ter sido certificados em todos os níveis anteriores (1 ao 5), este profissional conta 
com uma experiência superior a 10 anos, em certificar humanistic professional guiders pela 
IHCOS.  
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