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Níveis de Certificação e requisitos necessários 
 
As pesquisas indicam que a chave para o sucesso de sessões de Action Learning é que sejam 
conduzidas por um coach preparado e qualificado. É crescente o número de empresas que 
requerem a condução de sessões de Acion Learning por um coach certificado na metodologia 
(CALC – Certified Action Learning Coach). 
 
Os profissionais podem ampliar sua atuação e agregar valor às organizações com a certificação em 
Action Learning pelo WIAL, a organização certificadora. Existem 04 níveis de certificação, cada 
uma com seus níveis de exigências e complexidade. 
 
 
 
 
  

Níveis de Certificação 
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NÍVEIS DE CERTIFICAÇÃO 

 
 

NÍVEL REQUISITO ABRANGÊNCIA 

CALC - Certified Action 
Learning Coach 

Participar do programa de 
formação do WIAL e ter o 
relatório aprovado pelo comitê 
internacional de certificação  

Autorizado a conduzir reuniões 
de Action Learning.  

PALC - Professional Action 
Learning Coach 

Ter certificação CALC 
atualizada(*),  com pelo menos 
100 horas de condução de 
reuniões como Action Learning 
como Coach. Supervisionado e 
aprovado por um SALC 

Autorizado a conduzir reuniões 
de Action Learning, além do 
Foundation. 
 

SALC - Senior Action Learning 
Coach 

CALC ou PALC com pelo menos 
100 horas de reuniões de 
Action Learning como Coach e 
aprovado por u m MALC para 
conduzir todo o processo de 
certificação  

Autorizado a conduzir todo o 
processo de certificação, 
reuniões de Action Learning e 
gestão de um WIAL afiliado 

MALC - Master Action Learning 
Coach 

SALCs com pelo menos 500 
horas de reuniões de Action 
Learning como Coach. Ter 
publicações e atuação que  
comprove a sua expertise em 
Action Learning. Convidado 
por outros MALCs da 
comunidade internacional. 

Expert em Action Learning, 
tem direito a voto para a 
diretoria do WIAL global. 

 
 
 
(*) Veja requisites para manutenção da certificação 
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SUMÁRIO DOS REQUERIMENTOS  
 

Requisitos CALC PALC SALC MALC 

Certified Action 
Learning Coach 

Professional 
Action Learning 

Coach 

Senior Action 
Learning Coach 

Master Action 
learning Coach 

 

Participar do 
Foundation com 
no mínimo 75% 
de presença 

X X X X 

Participar do 
CALC 1 e CALC 2 
com no mínimo 
75% de presença 

X X X X 

WIAL Talk responder no 
mínimo cinco 
cenários  
publicados pelo 
WIAL global 

   

Projeto Mínimo duas 
reuniões de 90 
minutos cada, 
tendo ao menos 
uma delas 
chegado à 
solução do 
problema,  tendo 
sido proposta 
pelo certificando 
e com escopo 
organizacional. 

Pelo menos um 
projeto de longa 
duração, com no 
mínimo  04 
reuniões 
distribuídas por 
algumas 
semanas. 
Aplicação 
supervisionada da 
INTRO,  
Foundation ou 
LWQ e aprovada 
por um SALC 

Pelo menos um 
projeto de longa 
duração, com no 
mínimo  04 
reuniões 
distribuídas por 
algumas 
semanas. 
Aplicação 
supervisionada  
da formação e 
aprovada por um 
MALC 

Publicações,  
palestras e 
atividades como 
especialista em 
Action Learning 
 

Horas mínimas de 
experiência 

______________ 100  
 

100 
 

500 
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SUMÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO NÍVEL DE CERTIFICAÇÃO (*) 
 

Requisitos CALC PALC SALC MALC 

Certified Action 
Learning Coach 

Professional Action 
Learning Coach 

Senior Action 
learning Coach 

Master Action 
learning Coach 

Comprovação de sua  
atuação como Action 
Learning Coach  
(mínimo de horas) 

5 horas 10 horas 10 horas 10 horas 

Participação em, no 
mínimo,  um evento 
promovido pelo 
WIAL por ano 

X X X X 

Realizar trabalho 
voluntário para WIAL  

  X X 

Conduzir no mínimo 
01 programa de 
formação por ano 

  X X 

Realizar supervisão 
ou mentoria com 
pelo menos um CALC 
por ano 

  X X 

Publicar, palestrar ou 
implementar ações 
que demonstrem 
expertise em Action 
Learning 

   X 

 
(*) 
- A certificação tem validade por dois anos 
- A não renovação implica em ter seu nome e CV excluído do site do WIAL nacional e global 
- A comprovação da atuação como Action Learning Coach é feita por meio de envio de relatório 
padrão ao WIAL  
- A participação em eventos promovidos pelo WIAL pode ser na Conferência Internacional Anual 
ou nos Foruns locais  ou nos Webinars, a título de educação continuada, pelo menos uma vez por 
ano 
A realização de trabalho voluntário pode ser para o WIAL global (pelo menos um comitê) ou 
Afiliado, contribuindo com alguma diretoria. 
 
 


