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Apresentação – Sobre a ABA®
Academia Brasileira de Acupuntura– ABA®
Art. 01 – A ABA – A Academia Brasileira de Acupuntura será mantida pela Empresa UniLogos® – ME Titular do
CNPJ 08.109.895/0001-09.
Art. 02 – A ABA – A Academia Brasileira de Acupuntura terá as seguintes finalidades:
1) – Realizar publicações, conferências, congressos, atos culturais e cívicos, cerimônias religiosas, e outras
atividades, lícitas e legais;
2) – Reconhecer, capacitar, credenciar, ensinar, lecionar e honrar acadêmicos e cidadãos nas mais diversas
áreas do conhecimento humano, dentre as áreas: Historia, Ciências, Filosofia, Humanas, Médicas,
Massoterapia, Acupuntura, e Terapêuticas que guardam pertinência com a Acupuntura;
3) – Realizar Reuniões, estudos, debates, seminários, palestras, cursos de formação e capacitação,

conferências, simpósios, congressos, sobre matérias de interesses da classe, sempre com a participação de
profissionais reconhecidamente qualificados;
4) – Estabelecer intercâmbio cultural e social com outras Federações, Associações, Sindicatos, Arcádias e
congêneres de outras unidades da Federação Brasileira e no Exterior;
5) – Promover pesquisas e estudos de assuntos de interesse da Classe Acadêmica;
6) – Constituir representações diplomáticas e culturais, no plano nacional e internacional, sob as qualificações
que couberem;
7) – Constituir seu corpo direcional e administrativo, segundo a tradição que expressa e o determinado neste
estatuto;
8) – Instituir e dirigir cursos de divulgação cultural, de formação cívica e moral, ou de orientação filosófica ou
social;

9) – Instituir e dirigir Confrarias, e Ordens Honoríficas, Religiosas, Culturais e de Mérito;
10) – Instituir e dirigir institutos culturais, históricos, centro de pesquisas e academias.
Art. 03 – A ABA – A Academia Brasileira de Acupuntura possuirá os seguintes Graus de Membros:
1) PROFESSORES ACADÊMICOS – Terão sob sua responsabilidade de lecionar dentro dos padrões éticos
matérias referentes as descritas neste estatuto;
2) COORDENADORES E DIRETORES ACADÊMICOS – Terão sob sua responsabilidade realizar a gestão dos
cursos instruindo os professores no modus operantes acadêmico com suas singularidades;
3) COMENDADORES ACADÊMICOS IMORTAIS – Possuirão responsabilidade de honrar os títulos recebidos com
poderes para indicar novos comendadores;
4) MEMBRO EFETIVOS– Possuirão responsabilidade de honrar o código de conduta e ética, responderão
perante as autoridades de forma personalíssima, serão auto regulados pela conduta, moral e bom senso;

5) MEMBRO HONORÁRIOS– Cidadãos não Acupunturistas Acupunturistas que tenham prestado relevantes
serviços a ocupação dos Acupunturistas, serão agraciados mediante indicação da Diretoria;
6) MEMBRO ESTAGIÁRIOS– Possuirão responsabilidade de honrar o código de conduta e ética, responderão
perante as autoridades de forma personalíssima, serão auto regulados pela conduta, moral e bom senso,
devem ser Supervisionados pelas escolas as quais fazem parte. Em caso de desistência do Curso ou
paralisação terá seu registro automaticamente cancelado;
OBS: SOMOS UMA PERSONALIDADE JURIDICA DE DIREITO PRIVADO MANTIDA PELO CNPJ Nº 08.109.895/000109, REGISTRADO PELO COPYRIGHT INTERNACIONAL Nº MCN: C157L-7NFHT-T67CD © copyright.
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O que é uma Associação

Uma Associação não depende de registro perante aos órgãos governamentais, isso é definido pelo Código
Civil. Portanto a definição legal do termo “Associação”, é de fato uma reunião de pessoas, vejamos:

Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos.
Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.

Segundo NAGIB SLAIBI FILHO Desembargador do TJ/RJ, Professor da EMERJ e da Universidade UNIVERSO:
“Demonstrando a evolução do pensamento no sentido de se libertar
da rançosa visão colonial de que o Estado é que criou a sociedade
civil, hoje tanto o partido político como o sindicato independem de autorização estatal
para o seu funcionamento, considerados como associações de direito privado, sendo vedado ao Poder
Público até mesmo intervir no seu funcionamento e estrutura.”
Leia mais aqui: Associações Civis
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Quem pode pertencer a ABA?
Acupunturistas Acupunturistas, maiores de idade com abalizada formação e que se comprometam no
rigoroso cumprimento do código de ética do Acupunturista, produzido, defendido e publicado pela ABA.

A ABA atua sob o principio da “congregação” técnica, incentivando e fornecendo ferramentas que possam
servir para a valorização do Acupunturista.

Possuímos um setor técnico profissional e um setor jurídico com expertise na Legislação comum e
comparada ao oficio / ocupação do Acupunturista Acupunturista.

A ABA é uma entidade Mantida
A ABA é uma entidade associativa de caráter comunitário. Sua função é a de prover um código de ética
para o processo de auto regulamentação ocupacional.
Como entidade mantida a ABA possui um conselho diretor que responde diretamente ao Conselho
Superior de sua Mantenedora.
Mantenedora é a pessoa jurídica de direito público ou privado ou pessoa física que provê os recursos
necessários para o funcionamento de outras entidades ou incubadoras. O Poder Executivo é a entidade
Mantenedora das instituições públicas de ensino.
A ABA não é uma associação civil sem fins lucrativos, ela possui a constituição de depositaria fiel do
Cadastro Nacional do Acupunturistas, patrocinada e amparada pelo Grupo Educacional UniLogos.
6

CARATER GRATUITO
A ABA não requer pagamento de taxas de filiação ou de
manutenção em razão do pedido de filiação de qualquer Acupunturista.

Para o custo mínimo de produção de documentos a ABA pode requerer pagamento de taxa em razão de
custos de produção de Credencial e Certificado de membro (serviço terceirizado)
Tal cobrança não é obrigatória, a escolha e a decisão de requerer tais documentos é do filiado. O processo e
a inserção do nome e registro do Acupunturista no site oficial da ABA são completamente Gratuitos.

Tendo o Acupunturista lido o código de ética e estando o mesmo disposto em seu fiel cumprimento a ABA
poderá aceitar seu pedido de filiação.

O Procedimento de filiação será mencionado no próximo tópico.
A ABA poderá, a sua própria avaliação, recusar pedidos de
filiação em qualquer fase do processo.

O TRABALHO DOS
COLABORADORES DA ABA É
VOLUNTÁRIO, RESPEITE O
COLABORADOR! A ABA
REPUDIA O ASSÉDIO MORAL!

Como se filiar?
Antes de solicitar sua filiação, leia atentamente todo o conteúdo fornecido pela ABA. A filiação é um
procedimento voluntário, gratuito e que segue um processo definido pela ABA.

A ABA poderá, a seu próprio interesse: ampliar, modificar ou suprimir conteúdos das regras de filiação,
independente de divulgação anterior.

Somente o nome e numero de Cadastro do filiado é divulgado. Em respeito a lei de proteção de dados
nenhum dos dados pessoais é divulgado ou compartilhado com organizações que não integre a Mantida e

Mantenedora.
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filiação
Itens exigidos para filiação:

Ler atentamente as
informações do site, portfólio,
código de ética, redes sociais e
ficha de filiação.

Os documentos de comprovação
(Diplomas, Certificados e
Declarações) devem ser scaneados
em alta qualidade não sendo
permitidas fotografias que
prejudiquem a verificação de
autenticidade do documento;

Preencher a ficha com todos os
dados, em sua integralidade,
digitada em computador ou em
letra de forma, de maneira a
permitir a leitura completa e
descomplicada dos dados;

O Candidato deverá preencher
o termo de compromisso e o
auto atestado de bons
antecedentes em conjunto
com a ficha de filiação;

A Filiação é um ato discricionário,
portanto deve ser realizada
exclusivamente pelo interessado,
sem interferência ou por meio de
terceiros;

A Fotografia deve cumprir o
determinado na ficha de filiação,
ser de qualidade suficiente que
permita a impressão da
credencial de forma satisfatória;

O candidato NÃO deve fazer
qualquer deposito financeiro
sem ser autorizado pela
comissão de filiação;

Pedidos de filiação que não
atendem aos requisitos
serão ignorados;

Objetivos e vantagens da filiação
Ter sua Identidade Ocupacional/Profissional;
Obter prestigio e respeito junto aos órgãos públicos;
Desfrutar de Descontos em todas as Faculdades e Universidades
(reconhecidas pelo MEC em seus Países) que fazem parte do Grupo Educacional Unilogos;
Receber Certificação de filiado sem Validade (Vitalício);
Participar dos Cursos semestrais de Direito em Terapias Naturais Gratuitamente;
Possibilidade de Reconhecimento ou Acreditação de seu Curso ou Escola;
Possibilidade de obtenção de Certificação Internacional emitida por Universidade devidamente Reconhecida;
Possibilidade de participar de programas de Integralização de Créditos Acadêmicos para
convalidação de estudos;
Participação em Simpósios e Congressos Organizados pelo Grupo Educacional UniLogos;

Ter a inclusão de seu nome em nosso Banco de Dados Profissionais sem nenhum custo;
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Processo de filiação
Passo a Passo do Processo de Filiação

Leia todo o conteúdo do
site, portfólio, redes
sociais e o Código de
Ética

Acesso o campo de
Filiações no site:
https://unilogos.org/aba/

Preencha a ficha
A ficha deve ser enviada por e-mail,
não aceitaremos outro canal de
atendimento para pedidos de
filiação.

Atenção: Todas as informações são
checadas evite colocar sites que não estão
no ar, telefones antigos e etc.
Dados que não podem ser confirmados
podem levar ao Indeferimento do Pedido!

Anexe ao e-mail os seguinte
documentos pessoais: RG, CPF e
Comprovante de Residência.
Os Certificados de Curso que
comprovam as Técnicas holísticas
devem seguir em anexos
(se atente a qualidade das imagens,
fotos não são aceitas)

FOTOGRAFIA
A foto deverá seguir o padrão de
foto para documentos oficiais. Não
são aceitas fotos em baixa qualidade
e fotos antigas.
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MODELO DA FICHA de filiação PF

A ficha deverá, obrigatoriamente, ser preenchida por completo.
Pedidos de filiação com preenchido parcial serão indeferidos de imediato
*USE A FICHA QUE ESTA NO SITE – ESTA IMAGEM É ILUSTRATIVA
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MODELO DA FICHA de filiação PJ

A ficha deverá, obrigatoriamente, ser preenchida por completo.
Pedidos de filiação com preenchido parcial serão indeferidos de imediato
Escolas são corpos patrocinadores – pagam anuidade!
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MODELO DA IDENTIDADE ABA

Frente

Verso
OBS: As imagens são ilustrativas, podem ocorrer alteração de
cores e de layout sem prévio comunicado
12

MODELO do certificado da ABA

Papel moeda oficial com tarja lateral holográfica e 3D
OBS: As imagens são ilustrativas, podem ocorrer alteração de
cores e de layout sem prévio comunicado
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Processo de filiação
Passo a Passo do Processo de Filiação

PRAZO
O prazo para analise dos documentos (pedido) é de 45
(quarenta e cinco dias úteis)

ESCOLHI NÃO FAZER IMPRESSÃO DE CERTIFICADO E ID DA ABA
!NÃO É PRECISO QUALQUER PAGAMENTO!
✓ FILIAÇÃO GRATUITA
✓ ANUIDADE GRATUITA

ESCOLHI FAZER IMPRESSÃO DE CERTIFICADO E ID DA ABA
✓ É PRECISO FAZER O DEPOSITO REFERENTE A TAXA DE PRODUÇÃO!
✓ SOLICITE ORIENTAÇÕES DA ABA POR EMAIL!

PRAZO DE PRODUÇÃO / REMESSA = 45 DIAS
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TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO
Eu... me comprometo de forma consciente e voluntária a
cumprir e fazer cumprir todas as regras, estatutos e
determinações emanadas do conselho de administração da
ABA, assim como de sua Mantenedora.
Me comprometo a escrever, propagar e agir em
conformidade com o código de ética da instituição,
respeitando e elevando seu bom nome por onde eu passar.
Me comprometo a dizer a verdade, ser guiado pela justiça e
ordem, protegendo a humanidade e exercendo somente o
oficio que me foi confiado através de regular treinamento
no âmbito das terapias naturais.
Prometo que serei elemento de concórdia, e que em meu
exercício ocupacional zelarei para que os direitos coletivos e
individuais sejam sempre respeitados.
Prometo cumprir as legislações de meu país e em especial a
Convenção Internacional dos Direitos Humanos, carta que
norteia a existência da ABA, entidade a qual desejo
pertencer.
Por tudo isso me comprometo e assino de forma consciente
e voluntária, por livre escolha;
Data, local - nome e assinatura
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Dúvidas
O QUE É A ABA?
A ABA nasceu com o objetivo de restauração da ética no ambiente de Auto
Regulamentação Ocupacional/Profissional da Acupuntura
A UniLogos possui mais de 900 Acupunturistas formados, muitos desses
Acupunturistas buscaram Associações e Sindicatos e no fim percebemos um
elevado número de insatisfações no que diz respeito à manutenção e aos serviços
prestados aos filiados.
Muitas dessas Associações e Sindicatos não prestam contas a seus Associados,
recolhem valores muito além dos serviços ofertados e acabam gerando um
sentimento de grande insegurança profissional.
A ABA é um divisor de aguas pois faz renascer a esperança de uma organização
séria, idônea, justa e de bons costumes.

POR QUE O TERMO ACADEMIA?
Academia é uma congregação de pessoas, de intelectuais voltados para a
solidificação de suas obras.

A Academia é uma ponte de pessoas afins que buscam compor, somar e
compartilhar de ideais.
A ABA é uma organização Mantida pelo Grupo Educacional UniLogos, com
escritório físico situado a R. Dr. José Mendonça Clarck nº 90/604 – Varzea –
Teresópolis, Rio de Janeiro e com filial nos Estados Unidos da América na sede
da Universidade UniLogos.
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Dúvidas
O QUE É UMA ASSOCIAÇÃO?
Associação, em um sentido amplo, é qualquer iniciativa formal ou informal que
reúne pessoas físicas ou outras sociedades jurídicas com objetivos comuns,
visando superar dificuldades e gerar benefícios para os seus associados.
Formalmente, qualquer que seja o tipo de associação ou seu objetivo podemos
dizer que a associação é uma forma jurídica de legalizar a união de pessoas em
torno de seus interesses e que sua constituição permite a construção de
condições maiores e melhores do que as que os indivíduos teriam isoladamente
para a realização dos seus objetivos.

A associação então, é a forma mais básica para se organizar juridicamente um
grupo de pessoas para a realização de objetivos comuns.

QUAL A REAL DIFERENÇA ENTRE UMA ASSOCIAÇÃO E
UMA ACADEMIA?
A Academia tem objetivos mais amplos, além de atuar como organização de auto
regulamentação profissional é depositaria fiel do cadastro Nacional dos
Acupunturistas. Ao contrario de uma associação, a academia não recebe nenhum
valor a título de anuidade pois é uma entidade mantida, ou seja, patrocinada pelo
Grupo Educacional Unilogos.
Ambas possuem a mesma missão de congregar, por outro lado não exigimos dos

associados que paguem anuidades sem sentido, sem retorno!
A Academia é uma confraria com objetivos similares, pautados na verdadeira ética,
justa e de bons costumes.
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Dúvidas
A ABA É OBRIGADA A ACEITAR MEU PEDIDO DE
FILIAÇÃO?
NÃO! A ABA é uma entidade mantida de caráter privado, não possui
obrigação de deferir pedidos de filiação ou mesmo de manter filiados
que contrariem seu código de ética.

Os pedidos de filiação são avaliados por um comitê que se reúne
quinzenalmente

QUAL A REAL DIFERENÇA ENTRE UMA
ASSOCIAÇÃO E UMA ACADEMIA?
A Academia tem objetivos mais amplos, além de atuar como organização
de auto regulamentação profissional é depositaria fiel do cadastro
Nacional dos Acupunturistas. Ao contrario de uma associação, a
academia não recebe nenhum valor a título de anuidade pois é uma
entidade mantida, ou seja, patrocinada pelo Grupo Educacional Unilogos.
Ambas possuem a mesma missão de congregar, por outro lado não
exigimos dos associados que paguem anuidades sem sentido, sem
retorno!
A Academia é uma confraria com objetivos similares, pautados na
verdadeira ética, justa e de bons costumes.
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Dúvidas
A ABA PODE REJEITAR MEU PEDIDO?
SIM! A ABA pode a qualquer momento rejeitar o pedido de filiação,
principalmente se for percebido que o peticionário não possui o perfil e
os atributos elencados no “Código de Ética” da ABA.
A ABA é uma entre tantas outras organizações de auto regulamentação
profissional, portanto, não sendo única opção o interessado poderá
buscar outra associação que se assemelhe a seu interesse

A ABA PODE CANCELAR A FILIAÇÃO DE ALGUM
MEMBRO?
SIM! A ABA pode cancelar de forma preventiva ou definitiva qualquer
registro de qualquer Acupunturista que apresente falta de decoro ou
falha ética.
A ABA recomenda explicitamente que os Acupunturistas a ela afiliados
possuam atuação restrita em seus campos e saberes, que sigam com
máxima probidade as Leis e Regulamentos das autoridades constituídas
e que respeitem em todos os sentidos as demais profissões.
A ABA possui um setor técnico jurídico e um curso de Direito em Terapias
Naturais disponível a seus filiados.
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Dúvidas

SOBRE O ATENDIMENTO E O TRATAMENTO
A ABA® e sua direção exige tratamento respeitoso e urbano tanto dos
colaboradores em relação aos Clientes como dos Clientes em relação aos
Colaboradores. O Assédio Moral é levado a sério e não envidamos
esforços no sentido de coibir essa prática.
“Um comportamento indesejado (gesto, palavra, atitude, etc.) praticado
com algum grau de reiteração e tendo como objetivo ou o efeito de
afetar a dignidade da pessoa ou criar um ambiente intimidativo, hostil,
degradante, humilhante ou desestabilizador.”
O candidato deve preencher os requisito (perfil) para ser admitido na
ABA, afinal a ABA é baseada em um trabalho voluntário, então não possui

foco em quantidade de membros.
• Ética e honestidade
• Educação e Respeito mutuo
• Hospitalidade
• Respeito e estímulo à diversidade
• Disciplina do bem produzir e do bem servir
• Aprendizado e melhoria contínua
• Criação e inovação
O Candidato ou o filiado que usar de assédio moral, assim como o colaborador da ABA,
responderão a processo administrativo para exclusão.
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Dúvidas
USO DA LOGOMARCA e a IDENTIFICAÇÃO
A marca ABA® é devidamente registrada na © 2021 Safe Creative Código de registro 2103097122643. O Uso de sua Logomarca é
controlado.
Os Cursos ministrados pelo Membro não poderão ter a atribuição de
“cursos reconhecidos”, a não ser que passem pelo processo de
reconhecimento exigido pela ABA®.
O Membro da ABA® tem o direito de uso de seu registro e logomarca de
Membro, exclusivamente, em materiais de divulgação, cartões de visita,
sites e etc.

É vedado a utilização da logomarca em materiais que não possuam
pertinência com a Terapia Natural.
O Membro deve observar todos os itens constantes no Código de Ética
da ABA®, suas violações são puníveis com: advertência, notificação e ou
exclusão dos quadros da ABA®.
O Membro esta impedido de usar a logomarca da ABA® em propagandas
e qualquer outro meio, de cursos que por ventura não constem em seu
registro junto a ABA®.
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Dúvidas
REGISTRO DE MARCA
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Dúvidas
PROPRIEDADE DE MARCA
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Dúvidas
RECONHECIMENTO INTERNACIONAL
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Dúvidas
RECONHECIMENTO INTERNACIONAL
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Acesse

www.unilogos.ORG/ABA
E solicite a sua filiação hoje mesmo
suae quisque fortuna faber est

