PROFISSIONAL DE IMAGEM CERTIFICADO
(AICI CIP)
Parabéns por empenhar-se em conquistar o segundo nível de certificação na sua
profissão!
A designação de Profissional de Imagem Certificado AICI (AICI CIP) demonstra que você
atingiu certos padrões em sua indústria e que se mantém a par de conceitos atuais e está
atualizado quanto a conhecimentos técnicos. Como Profissional de Imagem Certificado AICI
você poderá utilizar as letras AICI CIP depois de seu nome e será reconhecido pela mídia, por
clientes e por colegas como tendo alcançado um nível altamente competente de treinamento e
de conhecimento na área de imagens.
Revise esta inscrição cuidadosamente, visto que levará algum tempo para completá-la. Todas
as informações permanecerão confidenciais. Você poderá ser aceito como AICI CIP se cumprir
com êxito as exigências estabelecidas na inscrição AICI CIP. O padrão é alto e você deve
provar ao examinador que recebeu treinamento adequado e que está à frente de uma empresa
de imagens qualificada.
A decisão do Comitê AICI CIP é definitiva, mas você será informado dos motivos pelos quais
não conseguiu passar em alguma seção. Você tem um ano da data de pagamento da taxa de
inscrição para satisfazer as exigências, para adicionar ou esclarecer informações e para enviar
a pasta com sua documentação ao vice-presidente AICI CIP.
Se você perder o prazo e não conseguir satisfazer as qualificações necessárias dentro de um
ano, você poderá se reinscrever e pagar a taxa de inscrição novamente.
Observe que todos os registros e toda a documentação comprobatória, com exceção de
materiais promocionais, devem ser enviados em inglês. É responsabilidade do candidato
traduzir todo o material para inglês.
Você está em uma jornada rumo à excelência profissional!
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EXIGÊNCIAS BÁSICAS AICI CIP
1.

Você conseguiu o AICI FLC (Primeiro Nível de Certificação AICI) e já possui a
designação AICI FLC por pelo menos um (1) ano.

2.

Envie o pagamento para o Portfólio AICI CIP online, no endereço www.aici.org, ou
envie o Formulário de Inscrição de Certificação AICI CIP por correio ou fax. O
formulário tem somente uma página e pode ser encontrado neste pacote de inscrição.
Se quiser enviar o pagamento pelo correio, vá ao site da AICI para obter o endereço
de correspondência atual. Não envie este formulário à sede por e-mail, já que
mensagens eletrônicas não são uma forma segura de passar detalhes de cartões de
crédito.
Isto inaugura o período de um ano de sua candidatura. A data em que o pagamento
for recebido pela sede da AICI é considerada a data da sua inscrição. Mediante
aprovação, a sede da AICI o notificará sobre quem será seu vice-presidente AICI CIP.
O Comitê AICI CIP deve receber sua inscrição dentro de 365 dias da data em que a
sede receber seu pagamento referente ao Portfólio AICI CIP.

3.

Não membro: O Código de Ética AICI, encontrado nesta inscrição, deve ser assinado
e enviado à sede da AICI.

4.

Membro: Você está em dia com o Comitê de Ética AICI. Suas mensalidades e
quaisquer taxas de recertificação estão em dia e todas as questões éticas e
profissionais estão esclarecidas.

5.

Você tem se mantido atualizado com as exigência CEUs necessárias para manter a
certificação AICI.

6.

Você consegue comprovar que está preparado profissionalmente na área de imagens.

7.

Você tem trabalhado como autônomo e com clientes que pagam pelos serviços de
imagens ou tem sido funcionário de algum consultor de imagens, de uma
universidade, de uma empresa ou de alguma organização há no mínimo dois anos
(período integral) ou quatro anos (meio-período).

8.

Você tem sido membro de alguma associação de profissionais de imagens há quatro
anos inteiros e tem tomado parte em posições de liderança.

9.

Você enviou uma foto de pelo menos 10x15 cm com a inscrição.

10.

Você tem se promovido e mostrado seu conhecimento na área de imagens através
de publicidade escrita, de comparecimento em eventos midiáticos e/ou palestras.

11.

Você tem contribuído com suas aptidões na área de imagens para causas
filantrópicas e/ou de caridade.

12.

Você enviou três (3) Formulários de Avaliação lacrados vindos de membros atuais
AICI CIP ou AICI CIM.

13.

Você enviou dez (10) Formulários de Avaliação lacrados vindos de clientes pagantes,
que atestam seu padrão de trabalho e seu conhecimento profissional.
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14.

Sua pasta de apresentação preparada para a inscrição demonstra um alto nível de
profissionalismo e satisfaz os critérios de aprovação AICI CIP para imagens e
apresentações.

15.

Sua aprovação NÃO é garantida. Para obter a designação AICI CIP, você precisa
demonstrar e provar que é um consultor profissional de imagens, com experiência à
altura de qualquer consultor profissional em qualquer indústria. Você também deve
fornecer depoimentos exemplares vindos de três (3) colegas da AICI que possuam
designação AICI CIP ou AICI CIM e de dez (10) clientes.

16.

Padrão Contínuo de Exigência AICI CIP: se você foi aceito como Profissional de
Imagem Certificado AICI, você precisa agir sempre em conformidade com o Código
de Ética AICI. Caso haja alguma reclamação ou alguma questão ética contra você, a
AICI se reserva o direito de conduzir uma investigação logo após sua aceitação como
Profissional de Imagem Certificado AICI. Você perderá sua designação AICI CIP se
em algum momento seu comportamento ou suas práticas profissionais forem contra o
Código de Ética AICI.
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PROFISSIONAL DE IMAGEM CERTIFICADO
INSTRUÇÕES DE PORTFÓLIO
Recomendamos com veemência que as partes interessadas participem da
Sessão de Explicações CIP, oferecida durante a Conferência Global
AICI, ou que leiam online o arquivo de Explicação CIP.
PRAZO FINAL: Você pode enviar a inscrição quando quiser. Para que você
seja aceito na conferência, a presidência CIP deve receber sua pasta de
inscrição completa antes do dia 1 º . DE FEVEREIRO.
Instruções Preliminares
Leia e releia todo a ficha de inscrição cuidadosamente, até que esteja familiarizado com as
exigências.
¨ Envie o formulário de inscrição de certificação AICI CIP com as informações do seu cartão de
crédito ou um cheque de U$ 400,00 (U$ 650,00 para quem não é membro) para a AICI. O ano
de candidatura CIP começará na data em que o ficha de inscrição e o pagamento forem
recebidos pela sede da AICI. Você será notificado sobre quem será seu vice-presidente AICI
CIP mediante aprovação.
¨ O vice-presidente CIP deve receber seu portfólio completo dentro de 365 dias da data em que
a AICI receber seu pagamento. As taxas não são reembolsáveis. Se a inscrição não for
finalizada dentro do período de um ano, a taxa de processamento será cobrada novamente
quando um nova inscrição for enviada.
¨ Não nos envie documentos originais. Guarde-os e organize-os em uma pasta. Tire cópias dos
documentos originais, organize-as em outra pasta e mande-as para o vice-presidente AICI CIP.
¨ Faça três (3) cópias do formulário de portfólio preenchido e da página de resumo
(páginas 12 – 26).
¨ A primeira cópia do formulário de portfólio preenchido e da página de resumo (páginas 12 –
26) deve ser colocada na pasta, nas seções apropriadas, com os documentos originais.
Guarde os originais do formulário de portfólio preenchido, da página de resumo e dos
documentos na pasta antes de enviar seu portfólio.
¨ Coloque a segunda cópia do formulário de portfólio e da página de resumo (páginas 12 – 26)
na pasta duplicada. Insira as cópias dos documentos atrás do divisor das seções apropriado.
¨ A terceira cópia do formulário de portfólio preenchido e da página de resumo (páginas 12 – 26)
deve ser colocada separadamente, em uma folha protetora de plástico, no início da pasta
duplicada. Esta cópia será usada pelo vice-presidente CIP durante a análise da documentação.
¨ Envie a pasta duplicada ao vice-presidente AICI CIP (uma cópia do formulário de portfólio e da
página de resumo ficam com você na pasta original. A pasta duplicada e a terceira cópia do
formulário de portfólio e da página de resumo vão para o vice-presidente AICI CIP).
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 Peça a um Profissional de Imagem Certificado ou a um Especialista Certificado de Imagem que
o ajudem e o instruam durante o processo de inscrição. Isto é altamente recomendado, mas
não é obrigatório.
 Se você não enviar o material de inscrição completo antes da conferência do ano seguinte,
você deve entrar em contato com a sede ou seu vice-presidente AICI CIP para assegurar-se de
que está trabalhando com a versão mais recente do Portfólio AICI CIP.
MÉTODO DE TRABALHO SUGERIDO
Estudos têm mostrado que as pessoas são mais propensas a alcançar uma meta estabelecida se
dividirem um projeto grande em pequenas partes. Com isto em mente, sugerimos a seguinte
estratégia de trabalho para auxiliá-lo na conclusão de seu Portfólio CIP:
 Utilize uma caixa resistente para usar como “mini” ficheiro.
 Adicione etiquetas às pastas de arquivo, usando uma etiqueta para cada seção e/ou subseção
que necessitar de documentação.
 Consulte as Diretrizes AICI CIP para sugestões e esclarecimentos sobre a documentação.
 Utilizando sua primeira cópia de trabalho, de memória, comece a registrar seu histórico
educacional e profissional nas seções adequadas. Isto o fará ver, em primeiro lugar, onde você
tem a maioria dos pontos e o ajudará a identificar as seções que precisam de mais atenção.
 Metodicamente, verifique todos os arquivos e pegue toda a documentação comprobatória
conhecida. Arquive nas pastas apropriadas. Armazene as fitas de vídeo, os livros, as fitas
cassetes, etc., no fundo da caixa.
 Utilize duas pastas de 3 argolas (10 cm de largura é o tamanho sugerido) e insira oito divisores
em cada seção. Cada divisor deve ser etiquetado com o número ou o título da seção.
 Seção por seção, tire cópias dos documentos e os insira logo atrás do divisor adequado.
Quando finalizadas, as duas pastas devem ser idênticas, uma contendo os originais e a outra
as cópias.
 Quando as pastas estiverem prontas, coloque etiquetas no canto superior direito de cada
página. As etiquetas devem conter seu nome e os números das seções e subseções. Envie
para o vice-presidente AICI CIP a pasta contendo as fotocópias e também as duas cópias do
formulário de portfólio e do resumo. Guarde a pasta com os documentos originais.
É responsabilidade do candidato providenciar o retorno do material do portfólio e arcar com as
despesas associadas a devolução do mesmo. Se o candidato não solicitar a restituição dentro
de quatro (4) meses da data de finalização, o material será descartado.
CALCULANDO SEUS PONTOS
•

À medida que completar cada seção, coloque os pontos no espaço de subtotal. As seções
possuem exigências mínimas e máximas de pontuação. Se você não for capaz de alcançar o
mínimo necessário de pontos, deixe o material de lado até que consiga se qualificar. Se você
ganhou mais pontos do que o máximo permitido, inclua seus dados e sua documentação, mas
escreva apenas o número máximo nos níveis de subtotal e total.
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•

Calcule e insira o total para cada seção.

•

Transfira o total de pontos de cada seção para a página de resumo no final. Para se qualificar,
você deve obter no mínimo 401 pontos totais nas seções I à VII. O Comitê AICI CIP verificará
apenas os 401 pontos.

* Os pontos para a seção VIII, A e B serão calculados pelo Comitê de Análise.
DOCUMENTAÇÃO
•

Todas as informações enviadas devem ser DIGITADAS no computador; elas não devem ser
escritas à mão.

•

Envie fotocópias de toda a documentação comprobatória em formato 20,8 x 26,95 cm ou A4.
CDs e DVDs são aceitos. Fitas de vídeo devem estar em formato VHS, fitas de áudio devem
estar em formato de fita cassete e apresentações de PowerPoint e páginas web devem ser
impressas.

•

A documentação, em sua maioria, pode ser usada apenas uma vez para acumular pontos. No
entanto, há exceções. Para estas exceções, entre em contato com o vice-presidente CIP para
pedir aprovação.

•

A documentação que corrobora diversas áreas ao mesmo tempo deve ser usada na seção que
ainda precisa de um número mínimo de pontos.

•

Quanto mais documentos comprobatórios o candidato tiver, mas pontos ele conseguirá
acumular.

•

Prepare-se para ter que pedir a terceiros (escolas, antigos empregadores, agências
governamentais, clientes, etc.) que lhe forneçam informações comprobatórias. Os
comprovantes fornecidos por terceiros devem conter informações de contato e assinatura em
papel timbrado oficial. As pessoas que fornecerem a documentação devem incluir seus
números de telefone para que o Comitê de Análise CIP possa contactá-las e verificar a
informação enviada. As cópias NÃO SERÃO ACEITAS por e-mail, exceto para verificação de
filiação AICI pela sede da AICI.

•

Documentos comprobatórios podem ser encontrados em arquivos de escritório, em registros
pessoais, em formulários financeiros/de bancos/de impostos e em arquivos de empregadores
anteriores.

•

Itens publicados (livretos, e-zines, boletins informativos, artigos) devem ter conteúdo
principalmente informativo e ter sido escritos por você. Cópias de anúncios e/ou publicidade de
serviços não serão aceitas.

•

Seja preciso, concreto e íntegro em cada resposta.

•

Evite abreviações e siglas.

•

Se houver dúvidas quanto a datas, descreva-as com “aproximadamente”. Tente obter
informações exatas, se possível.

•

Se você não conseguir determinar se um item se qualifica ou não para ganhar pontos, entre em
contato com o seu vice-presidente AICI CIP para esclarecimento.
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FACILITANDO O PROCESSO DE ANÁLISE
O processo de Análise do Portfólio CIP leva três (3) meses. Temos aqui algumas sugestões a
serem consideradas:
•

Envie sua pasta com o material comprobatório somente quando estiver confiante de que
todos os pontos estão fortemente documentados.

•

Suas informações devem ser claras e devem falar por você, visto que não estará presente
durante o processo de análise. É extremamente recomendável que uma folha introdutória
digitada em computador seja incluída antes de cada série de pontos de documentação,
explicando o propósito de cada informação.

•

Se você destacar as áreas que comprovam seus pontos nos documentos que tenham mais
de um parágrafo o processo será mais rápido .

•

Ao ser contatado pelo Comitê AICI CIP, responda quaisquer perguntas em tempo hábil.

•

Envie somente cópias da documentação comprobatória. Serviços de entrega já perderam
material de inscritos em anos anteriores. O Comitê AICI CIP e a AICI não podem se
responsabilizar pela perda ou pela destruição de material CIP.

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA ENVIO
•

Quando terminar de preparar sua documentação, você também precisará de três (3)
formulários de avaliação e recomendação preenchidos por membros atuais AICI CIP ou
AICI CIM e dez (10) formulários de avaliação de clientes pagantes. Os formulários devem
ser enviados diretamente a você e devem ser colocados, lacrados, em sua pasta. Caso as
avaliações precisem ser enviadas por um mensageiro ou entregues pessoalmente a você, a
seguinte declaração deve constar na parte da frente do envelope:
Eu declaro que o consultor não leu esta avaliação
Assinatura:_________________________________________________________
Data_______________________________________________________________
Nome:______________________________________________________________

•

Transfira suas informações e o total de pontos para a inscrição principal.

•

Assine a inscrição apenas depois de revisar e assinar o Código de Ética AICI anexado.

Envie os seguintes itens para o vice-presente AICI CIP listado na carta de Confirmação
da Sede AICI (a carta confirma que seu formulário de pré-inscrição e seu pagamento
foram recebidos).
 Duas cópias dos formulários de portfólio e de resumo.
 Toda a documentação comprobatória em uma pasta duplicada (guarde os originais e envie
as cópias).
 Três formulários de avaliação e recomendação vindos de Profissionais de Imagem
Certificados AICI (CIP) ou de Controladores de Imagem Certificados AICI (CIM).
 Dez formulários de avaliação de clientes pagantes.
© AICI – 2018 Portfólio AICI CIP
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QUANDO O SEU PORTFÓLIO AICI CIP TIVER SIDO RECEBIDO
O Comitê AICI CIP se reserva o direito de conceder ou recusar certificação a qualquer
candidato. Embora não deem automaticamente explicações sobre os motivos de recusa na
concessão de certificações, as razões podem ser fornecidas se um pedido escrito for feito.
Cada inscrição para certificação será devidamente considerada baseada em critérios
estabelecidos nesta inscrição.
MANTENDO SEU STATUS DE PROFISSIONAL DE IMAGEM CERTIFICADO
Uma vez que você tiver obtido o título AICI CIP, será necessário que você renove a certificação
a cada três anos. As exigências para renovação da certificação são as seguintes:
•

Todas as certificações AICI são renovadas a cada três (3) anos, sendo 31 de agosto a data
limite.

•

Para assegurar um contínuo desenvolvimento profissional, você deve obter pelo menos 2,4
CEUs durante três anos consecutivos, contando da data da sua primeira aprovação para
certificação, e nos três anos subsequentes. Se você deixar de obter o número mínimo de
CEUs, seu título como profissional certificado será revogado.

•

Você terá que pagar a Taxa de Renovação de Certificação, que é de U$ 400,00 para
membros AICI e de U$ 750,00 para não membros. Note que esta taxa de renovação a cada
três anos é um adicional à sua taxa obrigatória anual no ano de renovação.

•

Caso a sua designação como profissional certificado seja revogada, a designação CIP
pode ser restituída somente para aqueles que continuarem a obter o número de CEUs
exigidos e que pagarem a Taxa de Reintegração (veja abaixo), além das demais taxas de
renovação atrasadas. Serão exigidos comprovantes da obtenção de CEUs. Os indivíduos
que não cumprirem a exigência CEU não serão considerados para reintegração.
Taxas de
Reintegração CIP

•

Membros

Não Membros

U$ 500,00

U$ 1.000,00

Pratique e siga o Código de Ética AICI. Violações podem ser relatadas ao Comitê de Ética
e podem resultar no anulamento da designação CIP.

O Comitê AICI CIP e a AICI se reservam o direito de alterar ou atualizar esta inscrição e
as taxas a qualquer momento. É responsabilidade do candidato assegurar-se de que
está utilizando a edição mais recente do Portfólio AICI CIP.
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DIRETRIZES DO PORTFÓLIO AICI CIP
Observe que:
 Cada registro pode ser usado APENAS UMA VEZ. Selecione cuidadosamente a seção
apropriada para o maior número de pontos possíveis.








Forneça comprovantes adequados para a documentação, incluindo nomes, datas e número
de horas, quando apropriado. É sempre uma boa ideia fornecer mais de um comprovante,
no caso de um deles não ser aceito.
Utilize uma pasta FIRME! É responsabilidade do candidato verificar se a pasta está
organizada de forma profissional e se é simples de manusear, para que os examinadores
possam analisá-la de forma fácil e eficiente.
Lembre-se que o examinador designado não sabe nada ou sabe muito pouco sobre você e
seu negócio. Sua pasta fala por você. Ela deve ter uma aparência profissional e ser de fácil
manuseio.
Compre divisores para cada seção e subseção e digite o nome de cada seção e
subseção nas abas. Toda a documentação deve estar dentro de folhas protetoras de
plástico.



Coloque seus comprovantes na mesma ordem cronológica listada em seu formulário CIP.



Grampeie todos os comprovantes pertencentes ao mesmo registro.

SEÇÃO I: PREPARAÇÃO PROFISSIONAL
Qual é a diferença entre 1A e 1B? A Seção IA deve ser patrocinada para treinamentos por
uma empresa qualificada ou por um treinador individual (estes treinamentos são geralmente
mais longos). A instrução da Seção I.B deve ser patrocinada por uma associação ou
organização de imagem (como eventos de Filial Educacional ou oficinas da Conferência
Internacional da AICI).
Se a aula ou programa não tem aprovação CEU, você deve enviar um comprovante de
presença no curso, uma declaração com os resultados da aprendizagem, um esboço do curso,
uma biografia do instrutor e as horas do curso.
I. A. TREINAMENTO FORMAL RELEVANTE DA INDÚSTRIA DE IMAGEM: Frequência em
programas de treinamento, cursos, seminários ou oficinas oferecidos por um fornecedor
AICI CEU e/ou por outros fornecedores de cursos em pelo menos duas instituições
educacionais. Os treinamentos não precisam ter aprovação CEU para se qualificarem
para esta seção.
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Treinamento Profissional de Imagem:
• Para que os candidatos se qualifiquem para AICI CIP, eles devem comprovar que
receberam treinamento de mais de um instrutor.
• Cada registro deve ser de pelo menos seis (6) horas.
• Oficinas da Conferência Internacional AICI e eventos da Filial Educacional (CEU’d) não
serão considerados nesta subseção.
• Para se qualificar para AICI CIP, os candidatos devem ter frequentado programas de
treinamento, cursos ou seminários que sejam direcionados às áreas listadas nas
Competências Essenciais AICI (consulte as páginas 37–39). Você deve incluir treinamento
nas áreas listadas na Seção I.D, das Competências Essenciais AICI (Conhecimento
Técnico: Aspectos Artísticos de Imagem / Design Visual em Vestuário). Treinamento
adicional nas áreas listadas na Seção I, A à C, das Competências Essenciais AICI.
• O fornecedor de treinamento deve ser um indivíduo ou uma empresa com boa reputação.
o

Programas/Cursos/Oficinas com aprovação CEU pela AICI: forneça uma cópia do
Relatório CEU emitido pela sede que valide a frequência.

o

Programas/Cursos/Oficinas que NÃO TEM APROVAÇÃO CEU pela AICI: você
deve fornecer uma descrição completa ou esboço do curso (incluindo as horas de
frequência) e uma lista dos resultados de aprendizagem, bem como as
qualificações do instrutor ou da empresa como treinadores.

• Para cada programa/curso/oficina de treinamento apresentado, você deve anexar pelo
menos UM dos documentos descritos a seguir. Não se esqueça de indicar de forma bem
clara a seção da inscrição e a data em cada um dos documentos.
o

o

o

Relatório CEU (entre em contato com a sede da AICI para obter uma cópia);
Certificado de conclusão/aprovação;
Carta de confirmação: a carta deve estar em papel timbrado da empresa e ser
assinada pelo instrutor. Ela deve incluir o título do curso, as datas de frequência, as
horas efetivas de instrução, confirmação de frequência e de conclusão do
programa.

• Qualquer treinamento ou documentação anteriormente usada em sua inscrição AICI FLC
pode ser reutilizada.
I. B. EDUCAÇÃO CONTINUADA: comparecimento a conferências, seminários e oficinas
patrocinadas por organizações ou associações nacionais ou internacionais de imagem
Organizações ou associações nacionais ou internacionais de imagem que oferecem
programas relacionados às Competências Essenciais AICI incluem:
•
•
•
•
•

Conferência Anual AICI ou eventos e conferências da Filial Educacional AICI;
Grupo Internacional de Designers de Cores;
Grupo de Marketing de Cores;
Grupo Internacional de Moda;
Outros (especifique):
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CONFERÊNCIAS: ao contar pontos para uma conferência específica, inclua somente o número
de horas realmente participadas nas oficinas ou nos seminários.
Documentação exigida como prova:
Cada registro deve ser respaldado por pelo menos um ou mais dos seguintes documentos
comprovantes aplicáveis (certifique-se de que toda a documentação enviada indica claramente
a Seção de Inscrição relevante e está corretamente datada):
• Relatório CEU ou Cópia de Formulário de Verificação CEU de conferências;
• Histórico escolar de cursos de educação continuada mostrando horas de instrução e
comprovação de frequência;
• Resultados da aprendizagem no curso, com as horas reais de treinamento;
• Breve carta oficial assinada pelo instrutor contendo o título do curso e os resultados do
aprendizado, as datas e as horas efetivas de treinamento confirmando que você
frequentou e completou o curso.
I. C. DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS: Cursos relacionados a negócios, seminários e
oficinas frequentados
O conteúdo do curso deve abordar a Seção II das Competências Essenciais AICI – Preparação
e Desenvolvimento. Isto inclui qualquer curso relacionado a finanças, administração de
empresas, treinamento em informática, desenvolvimento de websites ou publicidade. Eles
podem ser patrocinados pela Administração de Pequenas Empresas, pela Educação para
Adultos, por organizações de negócios, etc.
Exemplos: Cursos de computação (Windows, Excel, Word, PowerPoint), de contabilidade ou de
marketing, de definição de metas ou de desenvolvimento de websites.
Documentação Exigida
Cada registro deve ser corroborado por um ou mais documentos comprobatórios. Todos os
registros devem ser marcados de forma clara, estar corretamente datados e mostrar as horas
de frequência.
•
•
•
•

Certificado de Conclusão/Aprovação;
Folheto, esboço do programa ou descrição;
Carta de confirmação em papel timbrado oficial, mostrando a data, o número de horas,
o tempo e a duração do programa;
Relatório CEU ou histórico escolar de educação continuada.

Seção II: Identidade e Experiência do Negócio
II. A. Prática de Consultoria de Imagem
Você possui um negócio de imagem em tempo integral se estiver trabalhando 40 horas por
semana fazendo consultoria, apresentações, publicidade e atividades para o desenvolvimento
do seu negócio. Você possui um negócio de imagem de meio período se estiver trabalhando
pelo menos 20 horas por semana em seu negócio de imagens.
Você deve fornecer vários tipos de documentação para cada ano de negócio que quiser
transformar em crédito. Esta seção de Prática de Consultoria de Imagem pode estar
combinada com a II. A e II. B
Documentação Exigida
Envie uma foto recente de seu rosto, de pelo menos 10x15 cm, em uma folha protetora de
plástico transparente. Isto funciona para identificar o candidato.
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É obrigatório que cada ano seja corroborado por pelo menos três documentos
comprobatórios. Um dos documentos deve ser do grupo A e dois outros do grupo B
(abaixo). Separe e agrupe toda a documentação para cada ano (sugerimos que você
coloque uma folha de papel com o ano digitado para dividir cada ano). Verifique se todos
os registros e comprovantes estão marcados de forma clara e datados corretamente.
Grupo A:
• Licença/Registro de negócio;
• Qualquer licença de negócio exigida em seu país;
• Licença de impostos de vendas, como permissão de venda, número de negócio
(número de GST no Canadá);
Declaração de imposto de renda: você deve mostrar a renda do negócio de imagens
separadamente. A valor real da receita pode ser omitido;
• Incorporação de negócios;
• Informação de conta bancária empresarial;
Grupo B:
• Brochura / folheto / website (impresso) / logotipo / cartão de visitas;
• Cartas de depoimento de clientes com datas;
• Cópias de artigos que você escreveu;
• Boletim informativo de sua empresa;
•

•
•
•

Quaisquer anúncios ou artigos publicados em boletins informativos de associações ou
e-zines e jornais;
Cópias de programas, anúncios ou cartas de agradecimento por palestras gratuitas em
encontros ou apresentações;
Recibos com comprovantes de pagamento: recibos oficiais, cheques, extratos de cartão
de crédito (a fatura sozinha não é considerada comprovante de pagamento).

II. B. Empregado por outro consultor de imagem, universidade, empresa ou organização
Documentação exigida
A documentação é a mesma da Seção II.A. É obrigatório que cada ano seja corroborado por
pelo menos três comprovantes. Verifique se todos os registros e comprovantes estão
marcados de forma clara e datados corretamente.
•

Registro de emprego;

•

Contracheques/T4;

•

Declaração de imposto de renda;

•

Comprovantes de atividades, boletins informativos e artigos, conforme mencionado na
Seção II.A.

II. C. Experiência profissional similar na área de imagens
Experiência adicional de trabalho em qualquer uma das seguintes áreas: varejo, cosmetologia,
redação de textos de moda, comunicação verbal e não verbal, psicologia, dermatologia,
decoração de interiores, estética, enfermagem cosmética.
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Documentação exigida
É recomendável que cada registro seja corroborado por um ou mais comprovantes. Verifique
se todos os comprovantes estão marcados de forma clara e datados corretamente.
•

Carta de confirmação do empregador contendo as datas trabalhadas;

•

Registro de emprego/T4;

•

Cópia de artigos escritos;

•

Certificado de conclusão/aprovação;

•

Contracheques, depósitos ou extratos bancários;

II. D. Experiência profissional/empresarial similar
Experiência adicional de trabalho em qualquer uma das seguintes áreas: administração de
empresas, redação, relações públicas, desenvolvimento de cursos, psicologia, comunicação
verbal e não verbal, ensino em escola de nível fundamental ou universitário, etc.
Documentação exigida
É recomendável que cada registro seja corroborado por um ou mais comprovantes. Verifique
se todos os comprovantes estão marcados de forma clara e datados corretamente.
•

Amostras de artigos escritos, boletins informativos, colunas em jornais;

•

Registro de emprego;

•

Contracheques, depósitos ou extratos bancários;

•

Carta de confirmação assinada, incluindo data(s), horas ou duração do trabalho;

•

Contrato de trabalho;

•

Declaração de imposto de renda/T4.

Seção III: Instruções
III. A. Desenvolvimento e instrução de curso de imagem pago
Esta seção inclui cursos desenvolvidos e apresentados inteiramente pelo candidato e pelos
quais o candidato foi pago. Nos casos em que o mesmo programa foi ministrado à uma
variedade de organizações e empresas, você pode enviar o material uma vez e depois
documentar as datas em que a instrução foi dada.
Exemplos:
•

Seminários desenvolvidos e ministrados para várias empresas ou organizações;

•

Aulas de educação para adultos;

•

Programas governamentais.

Documentação exigida
É recomendável que cada registro seja corroborado por um ou mais comprovantes. Verifique
se toda a documentação está marcada de forma clara e datada corretamente.
•

É preciso ter cópias do esboço do curso, da descrição e amostras do material

instrucional E AINDA um dos seguintes:
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•

Formulários de avaliação de instrutores ou de oficinas, contendo os títulos do curso, as
datas e a duração do programa;

•

Carta de agradecimento ou carta de conclusão assinada, emitida por pessoa autorizada e
contendo os títulos do curso, as datas e a duração do programa;

•

Depoimentos de empregadores ou estudantes, contendo os títulos do curso, as datas e a
duração do programa;

•

Comprovante de pagamento (faturas sozinhas NÃO são considerados provas de
pagamento. Você deve incluir recibos oficiais de pagamento, como cópias de cheques,
extratos de cartão de crédito, recibos de depósitos bancários ou extratos bancários).

III. B. Desenvolvimento somente de curso pago
Qualquer curso relacionado à imagens que esteja de acordo com o Currículo Essencial AICI e
que tenha sido desenvolvido pelo candidato. Não é necessário que outra pessoa tenha
ministrado o curso, mas deve ter sido desenvolvido com este propósito.
Documentação exigida
Verifique se todos os registros e comprovantes estão marcados de forma clara e datados
corretamente.
• Cópias do desenvolvimento da grade curricular e da preparação do material instrucional;
• Anexe esboço e descrição de cada curso.
III. C. Instrução somente de curso de imagem pago
O conteúdo do curso (grade curricular) e o material foram desenvolvidos por terceiros e o
candidato ministrou os programas de treinamento.
Documentação exigida
Verifique se todos os registros e comprovantes estão marcados de forma clara e datados
corretamente. É recomendável que cada registro seja corroborado por um ou mais
comprovantes.
•

Documente o tamanho da turma, o número de sessões, o material utilizado, etc.;

•

Carta de agradecimento indicando o curso, a data, a duração, etc.;

•

Recibo de pagamento;

•

Extrato de depósito bancário;

•

Carta de agradecimento de empregador, indicando o título, as datas e a duração do
curso;

•

Formulários de avaliação do curso indicando os títulos do curso, as datas e a
duração do programa;

•

Depoimentos de empregadores ou alunos, contendo os títulos do curso, as datas e
a duração do programa.

Seção IV: Promoção
IV. A. Artigos autorais, capítulos, livretos, boletins informativos
A maior parte deve ter sido escrita pelo candidato e não pode ter conteúdo promocional, mas
informativo. Exemplos incluem:
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•

Boletins informativos: devem ter a função principal de informar e não de anunciar os
serviços ou produtos do candidato;

•

Artigos autorais escritos para boletins informativos;

•

Artigos autorais em jornal ou revista;

•

Artigos em websites;

•

Blogs.

Documentação exigida
*Observe que os candidatos de países que não falam inglês e que escreveram artigos em sua
língua nativa devem fornecer um breve resumo do artigo em inglês para os examinadores.
Verifique se todos os registros e comprovantes estão marcados de forma clara e datados
corretamente.
•

Cópia do boletim informativo de sua própria empresa ou

•

Cópia de qualquer artigo sobre imagem que você tenha escrito para qualquer
outro boletim informativo ou revista (não se esqueça de identificar e destacar de
forma apropriada o artigo para os examinadores) ou

•

Cópia impressa dos artigos ou blogs publicados em seu site ou na internet ou

•

Qualquer apostila, livreto ou manual que você tenha criado para apresentações,
seminários ou oficinas.

IV. B. Livros autorais sobre imagem, comunicação verbal e não Verbal
Documentação exigida
•

Cópia do livro (pode estar acompanhada de depoimentos ou críticas).

IV. C. Desenvolvimento de material de vídeo ou áudio sobre imagem, comunicação
verbal e não verbal
Documentação exigida
*Observe que os candidatos de países que não falam inglês e que forneceram material de
vídeo ou áudio em sua língua nativa devem escrever um breve resumo sobre o trabalho em
inglês para os examinadores.
Verifique se todos os registros e comprovantes estão marcados de forma clara e datados
corretamente.
•

Cópia de vídeo: formato VHS;

•

Cópia de áudio: CD ou fita cassete;

•

Cópia de DVD;

•

Depoimentos ou críticas.

IV. D. Apresentação sobre imagem na mídia, comunicação verbal e não verbal
(destaque todas as referências)
•

Cópia de entrevista em revista ou jornal local ou nacional;

•

Citação em qualquer mídia impressa;

•

Citação em artigo online;
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Documentação exigida
*Observe que os candidatos de países que não falam inglês e que escreveram artigos em sua
língua nativa devem fornecer um breve resumo do artigo em inglês para os examinadores.
Verifique se todos os registros e comprovantes estão marcados de forma clara e datados
corretamente.
•

Cópia de artigo de jornal;

•

Cópia do boletim informativo contendo o artigo marcado de forma clara;

•

Impressão de artigo online.

IV. E. Palestras sobre imagem, comunicação verbal e não verbal
Palestrante destacado, panelista, líder de discussão, etc., durante os últimos 5 anos.
Exemplos:
•

Palestrante destacado: palestrante convidado por uma associação, colégio,
faculdade comunitária, universidade, clínica local de redução de peso, igreja, clube
ou outros.

•

Panelista: membro de um painel para o qual você contribui como especialista em
imagens.

•

Líder de discussão: facilitador de discussões em grupo ou de apresentações em
painéis.

Documentação exigida
Verifique se todos os registros e comprovantes estão marcados de forma clara e datados
corretamente.
•

Carta de agradecimento de associação ou organização comprovando data e tópico
ou

•

Propaganda em jornal ou

•

Anúncio de site impresso ou

•

Programa de eventos que menciona seu nome ou

•

Foto tirada durante o evento.

Seção V: Educação Superior
V. A.

Diploma ou programa de estudo concluído em qualquer matéria representando as
Competências Essenciais AICI.

Explicação dos diplomas:
•

Doutorado ou Ph.D.: um a quatro anos de estudos adicionais em um assunto
específico depois da pós-graduação.

•

Pós-graduação ou Mestrado em Artes (MA), Mestrado em Belas Artes (MFA),
Mestrado em Ciências (MS) ou Mestrado em Administração de Empresas (MBA):
pelo menos dois anos de estudos adicionais em um assunto específico depois da
graduação.
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•

Graduação ou Bacharelado em Artes (BA), Bacharelado em Belas Artes (BFA) ou
Bacharelado em Ciências (BS): quatro anos de estudo depois do colegial,
culminando em diploma ou certificado de graduação.

•

Graduação técnica (AA): dois anos de estudo depois do colegial em uma escola
técnica ou faculdade comunitária, culminando em um diploma ou certificado.

Documentação exigida
Verifique se todos os registros e comprovantes estão marcados de forma clara e datados
corretamente.

V. B.

•

Históricos do curso (opcional se você possui diploma ou certificado);

•

Cópia do diploma ou certificado.

Cursos de moda/imagem, psicologia, cursos de comunicação verbal e não verbal,
etc. - não contam para obtenção de diploma

Isto se aplica para cursos não exigidos para obtenção de diploma e devem ser descritos nas
Competências Essenciais. Cursos utilizados na Seção I não podem ser usados novamente
nesta seção.
Documentação exigida
Verifique se todos os registros e comprovantes estão marcados de forma clara e datados
corretamente.
•

Históricos do curso ou

•

Cópia do certificado de conclusão ou

•

Boletim escolar.

V. C. Educação superior em outras áreas
Refere-se aos anos de estudo em assuntos que não estão incluídos nas Competências
Essenciais AICI.
Documentação exigida
•

Históricos do curso ou boletim escolar ou

•

Cópia do diploma.

Seção VI: Participação e Liderança
VI. A. ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS DE IMAGEM
Apenas anos completos de filiação serão aceitos. Documentos devem ser fornecidos para cada
ano de filiação.
1. Filiação
•

Associação Internacional de Consultores de Imagem (AICI);

•

Grupo Internacional de Designers de Cores (CDI);

•

Grupo Internacional de Moda (FGI);

•

Federação de Consultores de Imagem;

•

Outras associações de imagens reconhecidas fora dos EUA, como o Grupo de
Publicidade de Cores.
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Documentação exigida
A documentação deve ser fornecida para cada ano COMPLETO de filiação (indique
claramente Ano 1, Ano 2, Ano 3, etc.).
•

Notificação da taxa de filiação ou inscrição de renovação ou

•

Recibo de pagamento ou

•

Certificado de filiação em associação ou

•

Carta de boas-vindas ou

•

Carta de confirmação ou aceitação ou

•

E-mail de confirmação da sede da AICI.
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2. Liderança na AICI

Nível de
comprometimento

Presidente
internacional

10

501C-3 - Presidente de
conselho

9

Agente de comitê
internacional

8

A.
Muito alto

501C-3
conselho
Alto

Pontos

Posição

Agente

de

7

Presidente internacional
Presidente de filial

6

501C-3 - Presidente
internacional
Médio-alto

Agente de comitê de filial

5

501C-3 - Presidente de
comitê internacional
Líder de grupo de
conferência
Médio

Membro de comitê
internacional
Embaixador global
Representantes regionais

3

501C-3 - Membro de comitê
internacional
Embaixador de civismo

Médio-baixo

Presidente de grupo de
conferência
Presidente de comitê de
filial

2

Mentores de filial
501C-3 - Presidente
grupo de conferência

de

Membro de comitê de filial

Baixo

Membro de grupo de
conferência
Apoio de palestrante de
conferência

1

Inspetor FLC
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Documentação exigida
Somente as funções completadas na tabela abaixo serão consideradas. Documentos devem
ser fornecidos para cada função completada.
•

Registro CEU

•

Verificação escrita vinda de membro de conselho de supervisão local ou internacional
apropriado, incluindo lista de tarefas realizadas ou

•

Certificado de reconhecimento ou

•

Certificado de serviço diferenciado ou

•

Manual da conferência com lista de nomes no comitê ou

•

Lista do Conselho de Diretores da Filial para o ano adequado ou

•

Boletim Informativo da Filial com lista de nomes no comitê.

VI. B. Filiação de Associação Relacionada
Filiação em qualquer associação de mercado alvo (bancária, de saúde, hoteleira, etc.) Associação Nacional de Palestrantes, Associação Nacional de Organizadores Profissionais,
Toastmasters, Sociedade Americana de Treinamento e Desenvolvimento, câmara de comércio,
associações de design de interiores ou outras associações de negócios.
Documentação exigida
Documentos devem ser fornecidos para cada ano de filiação.
•

Inscrição de filiação ou cartão de registro ou

•

Comprovantes de pagamento: recibos, cheques, recibos de cartão de crédito, extratos
bancários ou

•

Carta de aceitação.

VI. C. Contribuição das aptidões na área de imagens para causas filantrópicas e de
caridade
Os candidatos não podem utilizar o mesmo material usado na Seção VI. E. Palestras
Você pode incluir apresentações ou serviços prestados a escolas, igrejas, clínicas ou outras
organizações de serviços ou qualquer atividade filantrópica prestada a sua Filial AICI local.
Doações monetárias e de vales presentes não são aceitáveis.
Documentação exigida
•

Carta de agradecimento ou

•

Fotos ou

•

Publicidade de algum evento em que seu nome aparece ou

•

Depoimentos ou

•

Programas de eventos (com seu nome e data indicados).
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Seção VII: Premiações e Reconhecimento
VII. A. PRÊMIOS DE IMAGEM
Quaisquer prêmios, condecorações, ou honras concedidos por organizações profissionais de
imagem —
10 pontos por prêmio.
Receptor de algum Prêmio Especial AICI:
•
•
•
•
•

Prêmio de Excelência AICI;
Prêmio de Excelência por Mérito na Indústria de Criadores de Imagem (IMMIE);
Prêmio Estrela em Ascensão;
Prêmio Jane Segerstrom;
Prêmio de Membro de Filial do Ano.

Documentação exigida
•

Publicidade em jornal ou

•

Comunicado de imprensa e/ou foto ou

•

Lista oficial de recipientes ou

•

Carta congratulatória;

•

Cópia de certificado.

VII. B. PRÊMIOS RELACIONADOS
Prêmios especiais de organizações que não trabalham com imagens. Devem ser prêmios de
importância e de reconhecimento especial e não prêmios por frequência ou por
atividades em grupo.
Documentação exigida
•

Publicidade em jornal ou

•

Comunicado de imprensa ou

•

Lista oficial de recipientes ou



Carta congratulatória.

VII. C. PREMIAÇÕES E RECONHECIMENTO
Inclui qualquer honraria específica que o seleciona para reconhecimento especial como
consultor de imagens. Pode também incluir reconhecimento comunitário por serviços de força
tarefa, em conselhos consultivos, em comitês ou por ter sido jurado em eventos de beleza ou
moda.
Documentação exigida
•

Carta de reconhecimento ou agradecimento ou

•

Programa em que seu nome aparece ou

•

Comunicado de imprensa ou publicidade em jornal.
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Seção VIII. Profissionalismo do Candidato
VIII. A. AVALIAÇÕES PARITÁRIAS
Para revisões paritárias, espera-se que sua relação com o colega revisor seja meramente de
trabalho ou profissional. Para a maioria das circunstâncias você não deve ser seu cliente,
conhecido, aluno ou estagiário. Ademais, o colega revisor deve ter frequentado pelo menos
uma reunião, evento, seminário ou processo de consultoria/treinamento conduzido por você. É
importante que você desenvolva uma relação de trabalho com ele durante as conferências e as
atividades de filial, o que será de grande valia para os dois.
Seção IX. Profissionalismo do Portfólio
Esta seção será avaliada pelo Comitê AICI CIP e se aplica tanto para submissões feitas pelo
correio quanto para aquelas feitas online. O candidato não totaliza pontos nesta seção.
O Comitê CIP irá avaliar o profissionalismo dos portfólios seguindo os seguintes critérios:
•
•
•
•
•
•

Documentação apropriada fornecida para todas as seções (integridade);
Documentos inseridos nas seções apropriadas (organização);
Documentos em sequência adequada (organização);
Documentos etiquetados e numerados (organização);
Observações explanatórias fornecidas em inglês (clareza);
Apresentação geral da pasta (estética).

Cada um destes seis (6) elementos será classificado como:
excelente (10 pontos);
aceitável (5 pontos);
inaceitável (0 pontos).
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Formulário de Inscrição de Certificação AICI CIP (página única)
Preencha este formulário e o envie para a sede da AICI para iniciar seu período de
candidatura AICI CIP. Inclua o pagamento de U$ 400,00 (U$ 650,00 para não membros). O
valor não é transferível nem reembolsável.
Nome:
Endereço:
Fax:
Telefone:
E-mail:
Website:
Data em que recebeu a certificação AICI FLC:
Data em que seu pagamento foi enviado à sede da AICI:
Data final para o material chegar ao vice-presidente AICI CIP:
Entendo que todo o meu material, contendo informações financeiras, pertencente a mim e sobre o
qual tenho direitos autorais, enviado ao Comitê de Análise AICI CIP, permanecerá rigorosamente
confidencial. Qualquer um que violar o acordo será reportado ao Comitê de Ética.
Entendo que a decisão do Comitê de Análise AICI CIP é definitiva e que não devo discutir nada
com os indivíduos envolvidos além dos comentários oficiais e das recomendações feitas a mim no
Relatório de Análise.
Entendo que a AICI não é responsável por qualquer arquivo, pasta, carta, avaliação ou documento
perdido ou roubado que meus clientes ou eu tenhamos enviado à AICI.
Anexei o pagamento de U$ 400,00 (U$ 650,00 para não membros) para iniciar meu período de
Candidatura de Certificação Profissional, que acabará um ano após a data em que a AICI receber o
pagamento.
Assinado:

Data:

Assinatura eletrônica é aceitável para inscrições online.
Para enviar sua pré-inscrição e o pagamento da taxa vá ao site da AICI para obter o
endereço de correspondência atual.
Pagamento:  Cheque

 Visa

 MasterCard

 American Express

Número do cartão de crédito: _____________________________ Validade: _________________
© AICI – 2018 Portfólio AICI CIP
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Nome: ____________________________________________ Data: ______________
Esta é a primeira página do Portfólio CIP
SEÇÃO I: PREPARAÇÃO PROFISSIONAL
[Documentos devem ser incluídos para comprovar cada seção]
Para que um curso se qualifique como treinamento ou instrução válida, é preciso incluir
a descrição, os resultados alcançados ou um resumo do mesmo. Os tópicos do curso
devem estar presentes nas Competências Essenciais AICI (ver páginas 35 - 37).
Relatórios CEU são considerados válidos.
*A. TREINAMENTO FORMAL RELEVANTE DA INDÚSTRIA DE IMAGEM: Frequência
em programas de treinamento, cursos, seminários ou oficinas oferecidos por
um fornecedor AICI CEU ou por outros fornecedores de cursos em pelo
menos duas instituições educacionais. Os treinamentos não precisam ter
aprovação CEU para se qualificarem para esta seção.
0.1 ponto = 1 hora de instrução
cada registro deve ter pelo menos seis (6) horas
(O relatório CEU é aceito como documentação válida)
Consulte as Diretrizes CIP AICI e as Competências Essenciais AICI para diretrizes
específicas sobre exigências de curso.
Fonte de educação ou
empresa de treinamento

Nome do curso
ou tipo do curso

Data(s) e
número de dias

Horas de
instrução

Pontos

Número 1
Número 2
Número 3
Número 4
Número 5
Número 6, etc.

Mínimo de pontos: 9; máximo: 50

© AICI – 2018 Portfólio AICI CIP

Subtotal:
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Nome: ____________________________________________ Data: ______________
*B. EDUCAÇÃO CONTINUADA: Comparecimento a seminários e oficinas
oferecidos em conferências patrocinadas por organizações ou associações
nacionais ou internacionais de Imagem.
0,1 ponto = 1 hora de instrução em conferências nos últimos 5 anos
0,1 ponto = 1 hora de comparecimento a seminários ou oficinas nos
últimos 2 anos
Patrocinador

Atividade

Data(s) e
número de dias

Horas de
instrução

Pontos

Número 1
Número 2
Número 3
Número 4
Número 5, etc.

Mínimo de pontos: 5; Máximo: 20

Subtotal:

*C. DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS: Cursos relacionados a negócios,
seminários e oficinas frequentados
Finanças, administração de empresas, etc., patrocinados pela Administração de
Pequenas Empresas, educação para adultos, organizações de negócios, etc.
instrução)

0,5 pontos = por dia de instrução (6 a 8 horas por dia de

Patrocinador

Curso

Data(s) e
número de dias

Número de
horas por dia

Número 1
Número 2
Número 3
Número 4, etc.

Mínimo de pontos: 0; Máximo: 10

SEÇÃO I: (Mínimo de pontos: 14; Máximo: 80)
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Subtotal:

Total de Pontos: ________
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Pontos

Nome: ____________________________________________ Data: ______________

SEÇÃO II: IDENTIDADE E EXPERIÊNCIA DO NEGÓCIO
[Documentos devem ser incluídos para cada ano de crédito]
*A. Prática de Consultoria de Imagem
Autônomos trabalhando com clientes que pagam por serviços de imagem
48 pontos = por ano, jornada integral (40 horas ou mais por semana) - não
empregado em outro trabalho
24 pontos = por ano, meio período (pelo menos 20 horas por semana)

Negócio

Responsabilidade

De
(Dia/Mês/
Ano)

Até
(Dia/Mês/
Ano)

Pontos

Número 1
Número 2
Número 3
Número 4
Número 5, etc.

Mínimo de pontos: 96; Máximo: 240

Subtotal:

E/OU
*B. Empregado por outro consultor de imagem, universidade, empresa ou
organização
A maior parte do tempo trabalhando para o empregador
48 pontos = por ano, jornada integral (40 horas ou mais por semana) - não
empregado em outro trabalho
24 pontos = por ano, meio período (pelo menos 20 horas por semana)

Negócio

Responsabilidade

De
(Dia/Mês/
Ano)

Até
(Dia/Mês/
Ano)

Pontos

Número 1
Número 2
Número 3
Número 4
Número 5, etc.

Mínimo de pontos: 96; Máximo:
240 © AICI – 2018 Portfólio AICI CIP

Subtotal:
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Nome: ____________________________________________ Data: ______________
*C. Experiência profissional similar na área de imagens
Varejo, cosmética, redação de textos sobre moda, comunicação verbal e não
verbal, psicologia, etc.
12 pontos = por ano, jornada integral
6 pontos = por ano, meio período
Negócio

De
(Dia/Mês/
Ano)

Responsabilidade

Até
(Dia/Mês/
Ano)

Pontos

Número 1
Número 2
Número 3
Número 4
Número 5, etc.

Mínimo de pontos: 0; Máximo: 50

Subtotal:

D. Experiência profissional/empresarial similar
Administração de empresas, redação, relações públicas, desenvolvimento de
cursos, psicologia, comunicação verbal e não verbal, ensino em escola de nível
fundamental ou universitário, etc.
10 pontos = por ano, jornada integral
5 pontos = por ano, meio período
Negócio

De
(Dia/Mês/
Ano)

Responsabilidade

Até
(Dia/Mês/
Ano)

Pontos

Número 1
Número 2
Número 3
Número 4, etc.

Mínimo de pontos: 0; Máximo: 50

SEÇÃO II: (Mínimo de pontos: 96; Máximo: 350)
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Subtotal:

Total de Pontos: ________
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Nome: ____________________________________________ Data: ______________

SEÇÃO III: INSTRUÇÕES
[Documentos devem ser incluídos para a seção inteira]
A. Desenvolvimento e instrução de curso de imagem pago
Multiplique as horas do curso pelo número de vezes que você o ministrou.
Anexe o esboço do curso, a descrição e as amostras do material instrucional.
0,5 pontos = por hora de instrução
Título do curso

Patrocinador

Data(s)

Horas

Pontos

Número 1
Número 2
Número 3
Número 4, etc.

Mínimo de pontos: 0; Máximo: 50

Subtotal:

B. Desenvolvimento somente de curso pago
Desenvolvimento de grade curricular e preparação de material instrucional
Anexe esboço e descrição para cada curso.
0,25 pontos = por hora de curso
Título do curso

Patrocinador

Data(s)

Horas

Pontos

Número 1
Número 2
Número 3
Número 4, etc.

Mínimo de pontos: 0; Máximo: 50
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Subtotal:
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Nome: ____________________________________________ Data: ______________
C. Instrução somente de curso de imagem pago
Responsável por ensino de curso de imagem desenvolvido por outra pessoa.
Documente o tamanho da turma, o número de sessões, o material utilizado, etc.;
Multiplique as horas do curso pelo número de vezes que você o ministrou.
0,25 pontos = por hora de instrução
Título do curso

Patrocinador

Data(s)

Horas

Pontos

Número 1
Número 2
Número 3
Número 4, etc.

Mínimo de pontos: 0; Máximo: 50

SEÇÃO III: (Mínimo de pontos: 0; Máximo: 100)
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Subtotal:

Total de pontos: ________
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Nome: ____________________________________________ Data: ______________

SEÇÃO IV: PROMOÇÃO
[Documentos devem ser incluídos para a seção inteira]
A. Artigos autorais, capítulos, livretos, boletins informativos, blogs
Relacionado a imagem, comunicação verbal e não verbal
5 pontos = por capítulo, livreto, pacote de pesquisa
2 pontos = por boletim informativo de indústria, jornal, revista, e-zine
0,1 ponto = por blog
(Boletins informativos, artigos de jornal/boletins informativos e artigos de website
devem ter sido escritos em sua maior parte pelo candidato e não podem ter conteúdo
promocional, mas informativo)
Título de artigo/capítulo

Publicação/website

Data

Pontos

Número 1
Número 2
Número 3
Número 4
Número 5
Número 6
Número 7
Número 8
Número 9, etc.

Subtotal:

B. Livros autorais sobre imagem, comunicação verbal e não verbal
48 pontos = por livro publicado
Título do livro

Editora

Data

Pontos

Número 1
Número 2
Número 3
Número 4, etc.

Subtotal:

© AICI – 2018 Portfólio AICI CIP
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Nome: ____________________________________________ Data: ______________
C. Desenvolvimento de material de vídeo ou áudio sobre imagem, comunicação
verbal e não verbal
24 pontos = por vídeo ou DVD produzido
12 pontos = por fita de áudio ou CD produzido
Tópico

Duração

Data

Pontos

Número 1
Número 2
Número 3
Número 4
Número 5
Número 6, etc.

Subtotal:
D. Apresentação sobre imagem na mídia, comunicação verbal e não verbal
12 pontos = por ano de programa apresentado regularmente
2 pontos = por apresentação de rádio ou televisão nos últimos 5 anos
2 anos

1 ponto = por destaque em revista, jornal, ou mídia online nos últimos

Patrocinador

Tópico

Data(s)

Pontos

Número 1
Número 2
Número 3
Número 4
Número 5
Número 6, etc.

Subtotal:

© AICI – 2018 Portfólio AICI CIP
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Nome: ____________________________________________ Data: ______________
E.

Palestras sobre imagem, comunicação verbal e não verbal
Destaque como palestrante, panelista, líder de discussão, etc., nos últimos 5 anos
1 ponto = por compromisso pago
0,5 ponto = por compromisso não pago
Patrocinador

Tópico

Data(s)

Pontos

Número 1
Número 2
Número 3
Número 4
Número 5
Número 6
Número 7
Número 8, etc.

Subtotal:

SEÇÃO IV: (Mínimo de pontos: 20; Máximo: 100)
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Nome: ____________________________________________ Data: ______________
SEÇÃO V: EDUCAÇÃO SUPERIOR
[Documentos devem ser incluídos para a seção inteira]
Históricos escolares e diplomas de cursos devem ser emitidos por faculdades
comunitárias, faculdades especializadas ou universidades reconhecidas.
*A. Diploma em Economia Doméstica, Merchandising de Moda, Design de Moda,
Belas Artes, Comunicação, Psicologia, Sociologia e/ou Educação (consulte as
Competências Essenciais para outras áreas). Confira às Diretrizes para
explicações sobre diplomas.
Indique apenas o nível mais alto
200 pontos = Doutorado 150 pontos = Pós-Graduação
120 pontos = Graduação
60 pontos = Tecnólogo
Instituição

Curso de graduação

Diploma

Mínimo de pontos: 0; Máximo: 200

Data

Pontos

Subtotal:

*B. Cursos de moda/imagem, psicologia, cursos de comunicação verbal e não
verbal, etc. - não contam para obtenção de diploma
(exemplos: história da arte/moda, teoria de cores, vestuário, linha e design)
3 pontos = por crédito no semestre
Instituição

Curso de graduação

Diploma

Mínimo de pontos: 0; Máximo: 45

Data

Pontos

Subtotal:

*C. Educação superior em outras áreas
10 pontos = por ano concluído
Instituição

Curso de graduação

Diploma

Mínimo de pontos: 0; Máximo: 40
SEÇÃO V: (Mínimo de pontos: 0; Máximo: 285)
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Data

Pontos

Subtotal:

Total de pontos: ________
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Nome: ____________________________________________ Data: ______________
SEÇÃO VI: PARTICIPAÇÃO E LIDERANÇA
[Documentos devem ser incluídos para a seção inteira]
*A. ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS DE IMAGEM
1.

Filiação
Associação Internacional de Consultores de Imagem, Grupo Internacional de
Designers de Cores, Grupo Internacional de Moda, Federação de Consultores de
Imagem, etc.

contados)

2 pontos = por ano completo de filiação (apenas anos completos serão

Associação

De

Até

Mês/Ano

Mês/Ano

Pontos

Ano 1
Ano 2
Ano 3 etc.

Mínimo de Pontos: 8
2.

Subtotal:

Liderança na AICI
Revise o Sistema de Pontos de Liderança, incluindo as Diretrizes de
Inscrição CIP, para as funções que serão consideradas e os pontos
atribuídos a cada função.
Somente as funções completadas serão contadas.
(Verificação escrita vinda de um supervisor adequado em alguma conferência
internacional, incluindo descrição de tarefas, deve ser incluída)
De
Mês/
Ano

Função em AICI

Mínimo de pontos: 5; Máximo: 10

© AICI – 2018 Portfólio AICI CIP

Até
Mês/
Ano

Pontos

Subtotal:

36

Nome: ____________________________________________ Data: ______________

B. Filiação de Associação Relacionada
Filiação em qualquer associação de mercado alvo (bancária, de saúde, hoteleira,
etc.) - Associação Nacional de Palestrantes, Associação Nacional de
Organizadores Profissionais, Toastmasters, Sociedade Americana de Treinamento
e Desenvolvimento, câmara de comércio, etc.
1 ponto = por ano de filiação
Associação

De

Até

Mês/Ano

Mês/Ano

Pontos

Ano 1
Ano 2
Ano 3, etc.

Mínimo de Pontos: 0

Subtotal:

C. Contribuição das aptidões na área de imagens para causas filantrópicas e de
caridade
(Excluindo o que você documentou na Seção IV, E - Palestras)
1 ponto = por evento
0,1 ponto = por hora de voluntariado em organizações de caridade
Organização

Evento

Mínimo de Pontos: 2

SEÇÃO VI: (Mínimo de pontos: 11; Máximo: 50)
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Data(s)

Horas

Pontos

Subtotal:

Total de pontos: ________

37

Nome: ____________________________________________ Data: ______________

SEÇÃO VII: PREMIAÇÕES E RECONHECIMENTO
[Documentos devem ser incluídos para a seção inteira]
*A. PRÊMIOS DE IMAGEM
Prêmios, condecorações ou honras concedidas por organizações profissionais de
imagem
Os prêmios devem ser relevantes à indústria de imagem.
10 pontos = por prêmio
Prêmio

Organização

Mínimo de Pontos: 0

Data

Pontos

Subtotal:

*B. PRÊMIOS RELACIONADOS
Prêmios especiais de organizações que não sejam de imagem (consulte as
diretrizes)
5 pontos = por prêmio
Prêmio

Organização

Mínimo de Pontos: 0

Data

Pontos

Subtotal:

*C. HONRAS E RECONHECIMENTO COMUNITÁRIO
Reconhecimento comunitário como consultor de imagem, ou seja, agência de forçatarefa, conselho consultivo, comitê honorário, jurado em eventos de beleza/moda
1 ponto = por evento
Honra

Organização

Mínimo de Pontos: 0

Data

Pontos

Subtotal:

SEÇÃO VII: (Mínimo de pontos: 0; Máximo: 30) Total de pontos:
________ © AICI – 2018 Portfólio AICI CIP
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RESUMO DO PORTFÓLIO AICI CIP
Transfira seus totais de cada seção para esta página.
Mínimo
exigido

SEÇÃO I

Preparação Profissional

SEÇÃO II

Experiência

SEÇÃO III

Máximo
permitido

14

Totais da
Seção

Verificad
o

80



96

350



Instruções

0

100



SEÇÃO IV

Promoção

20

100



SEÇÃO V

Educação Superior

0

285



SEÇÃO VI

Participação e Liderança

11

50



SEÇÃO VII

Premiações e Reconhecimento

0

30



141*

995

Total de pontos:
SEÇÃO VIII

Profissionalismo do Candidato

SEÇÃO X Portfólio Profissional

185





270

30

60

*401 pontos são exigidos para atingir certificação profissional. Os valores mínimos são
estabelecidos para assegurar crescimento profissional; os valores máximos são
estabelecidos para impedir que Profissionais de Imagem Certificados AICI tenham
conhecimento aprofundado em apenas uma ou duas áreas. Mesmo que seus pontos
excedam o valor máximo, inclua apenas o valor máximo permitido ao reportar os totais. Se
você tiver menos pontos do que o do valor mínimo, deixe sua inscrição de lado até que se
qualifique. Os pontos nas Seções VIII e IX serão determinados pelo examinador.
Confira os registros e a documentação. Todos os documentos devem incluir seu nome, a
seção e o número da subseção. A informação enviada está sujeita a verificação pelo
Comitê de Profissional de Imagem Certificado (CIP). Documentação comprobatória
adicional pode ser solicitada durante o processo de análise. Sua inscrição deve ser enviada
ao vice-presidente atual da CIP listado na introdução deste documento.

Eu, por meio deste, reconheço que as informações nesta inscrição são verdadeiras e corretas.
Assinatura

Data

Nome em letra de forma
Endereço
Telefone

Fax

E-mail

Nome: ____________________________________________ Data: ______________
© AICI – 2018 Portfólio AICI CIP
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SEÇÃO VIII PROFISSIONALISMO DO CANDIDATO
[Documentos devem ser incluídos para a seção inteira]
Esta seção será avaliada pelo Comitê CIP. O candidato não totaliza pontos nesta
seção. Insira os envelopes de avaliação LACRADOS após esta página. Os formulários
de avaliação não podem ser preenchidos online nem enviados por e-mail. Devem ser
enviados pelo correio em envelopes lacrados. Caso as avaliações precisem ser
enviadas por mensageiro ou entregues pessoalmente a você, a seguinte afirmação
deve constar na frente do envelope:
Eu certifico que o consultor não leu esta avaliação
Assinado:______________________________________ Data___________________
Nome:_______________________________________________________________
Todas as avaliações serão mantidas rigorosamente confidenciais e não serão
devolvidas aos candidatos.
B. Avaliações Paritárias
Envie a seguinte documentação:
Três (3) formulários de Avaliação Paritária vindos da AICI CIP ou de consultores de
imagem AICI CIM atestando o padrão de seu trabalho e a sua reputação profissional.
Tire uma cópia dos formulários de avaliação e envie-os para três colegas certificados
AICI CIP ou AICI CIM. Dê-lhes uma data limite para lhe devolverem o envelope. Inclua
um envelope selado e endereçado a você, com o nome do colega e o endereço de
retorno. Escreva AVALIAÇÃO PARITÁRIA CIP de forma clara na parte da frente do
envelope. Mantenha um registro de todos os colegas para os quais você enviou
avaliações. Escreva seus nomes, endereços e números de contato nesta inscrição.
Mínimo de pontos: 45

Máximo de pontos: 60

Subtotal da pontuação
das avaliações paritárias:

C. Avaliações de clientes
Envie a seguinte documentação:
Dez (10) formulários de Avaliações de Clientes vindos de clientes pagantes atestando
seu padrão de trabalho e seu conhecimento profissional. Tire uma cópia dos formulários
de avaliação e envie-os para dez clientes pagantes. Dê-lhes uma data limite para lhe
devolverem o envelope. Inclua um envelope selado e endereçado a você, com o nome
do cliente e o endereço de retorno. Escreva AVALIAÇÃO DE CLIENTE CIP de forma
clara na parte da frente do envelope. Mantenha um registro de todos os clientes para os
quais você enviou avaliações. Escreva seus nomes, endereços e números de contato
nesta inscrição.
Mínimo de Pontos: 140

Máximo de pontos: 210

Subtotal da pontuação das
avaliações dos cientes:_____

SEÇÃO VIII (Mínimo de pontos: 185; Máximo: 270) Total de Pontos
_________ © AICI – 2018 Portfólio AICI CIP
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Seção IX. Profissionalismo do Portfólio
Esta seção será avaliada pelo Comitê AICI CIP e se aplica tanto para submissões
feitas pelo correio quanto para aquelas feitas online. O candidato não totaliza pontos
nesta seção.
O Comitê CIP irá avaliar o profissionalismo dos portfólios seguindo os seguintes
critérios:
•
•
•
•
•
•
-

Documentação apropriada fornecida para todas as seções (integridade);
Documentos inseridos nas seções apropriadas (organização);
Documentos em sequência adequada (organização);
Documentos etiquetados e numerados (organização);
Observações explanatórias fornecidas em inglês (clareza);
Apresentação geral da pasta (estética).

Cada um destes seis (6) elementos será classificado como:
excelente (10 pontos);
aceitável (5 pontos);
inaceitável (0 pontos).

© AICI – 2018 Portfólio AICI CIP
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PROFISSIONAL DO CANDIDATO
AVALIAÇÃO PARITÁRIA
Deve ser preenchido pelo candidato:
Nome do candidato AICI CIP:
Nome do avaliador e da certificação:
Data(s) de relacionamento:

Para o avaliador:
Coloque o formulário dentro do envelope fornecido, que já contém selo e endereço.
Lacre o envelope e o envie para mim. O conteúdo permanecerá confidencial até que o
envelope seja aberto pelos examinadores.

Assinatura do avaliador: _____________________________________
Data: __________________________________________________

© AICI – 2018 Portfólio AICI CIP
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1. PRÁTICAS E ÉTICA PROFISSIONAIS
Candidato:

Não
disponível

Discordo

Neutro

Concordo

Discordo

Neutro

Concordo

Retornou minhas mensagens em
tempo hábil
Foi pontual ou me avisou em caso
de imprevistos
Mostrou entendimento e
respondeu bem a preocupações
ou problemas
Mostrou boas habilidades de
compreensão
Cuidou dos detalhes
Completou as responsabilidades
para comigo em tempo hábil
Demonstrou práticas
organizacionais excelentes
Sempre demonstrou
comportamento ético e profissional
Utilizou terminologia e linguagem
de forma eficaz e clara em suas
explicações
Demonstrou excelentes práticas de
acompanhamento
2. APARÊNCIA
Aparência do candidato:

Não
disponível

Era sempre apropriada para a
ocasião
Era bem cuidada
O penteado, o vestuário e a
maquiagem eram apropriados
para um consultor profissional
A linguagem corporal era sempre
apropriada.
© AICI – 2018 Portfólio AICI CIP

43

3. RELACIONAMENTO PROFISSIONAL

Candidato:

Não
disp
onív
el

Discord
o

Neutro

Concor
do

Teve um relacionamento respeitoso
em relação a outrem (ou seja, não
falou mal dos colegas)
Mostrou-se positivo e entusiasmado
Comunicou-se de maneira clara e
concisa
Delegou de forma apropriada
Esclareceu mal-entendidos em tempo
hábil
Agregou valor ao relacionamento
Outras áreas com as quais você
esteve ou não satisfeito
(especifique):

Nome do candidato: ______________________________________________________
Assinatura do avaliador: __________________________________________________
Data: _________________________________________________________________
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CANDIDAT O
AVALIAÇÃO DE CLIENTES
Deve ser preenchido pelo candidato:
Nome do consultor de imagem: _____________________________________________
Nome do cliente avaliador (letra de forma): ____________________________________
Endereço: _____________________________________________________________
Número de telefone: _____________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________
Data(s) da consultoria: ____________________________________________________

Coloque o formulário no envelope fornecido, que já contém o selo e o endereço
escrito.
Lacre o envelope e o envie para mim. O conteúdo permanecerá confidencial até que o
envelope seja aberto pelos examinadores.

Assinatura do avaliador: _____________________________________
Data: __________________________________________________
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Avaliação da consultoria/apresentação de imagem
Nome do consultor de imagem (letra de forma): ________________________________
Nome da consultoria/apresentação de imagem: ________________________________
Tópicos de imagem abrangidos: ____________________________________________
Duração da consultoria/apresentação de imagem: ______________________________
Queremos saber o quão valiosa foi para você a ajuda do consultor de imagem
durante suas sessões.
Classifique seu nível de satisfação com o processo de consultoria/apresentação
circulando o número apropriado para cada parte do processo. Utilize a escala abaixo.
1
Não
satisfeito

2

3
Muito
satisfeito

Boa comunicação com o consultor

1

2

3

Conhecimento do consultor

1

2

3

Capacidade de seu consultor de passar conhecimento

1

2

3

A capacidade de seu consultor de entender suas
metas

1

2

3

A capacidade de seu consultor de desenvolver um
plano para ajudá-lo a realizar suas metas.

1

2

3

1

2

3

SUA SATISFAÇÃO

Outra área com a qual você esteve ou não satisfeito
(especifique):

O encontro com o consultor de imagem atendeu as suas expectativas?

 Sim  Não

O consultor de imagem foi profissional em sua aparência e forma de agir?  Sim  Não
Quais outros comentários você gostaria de fazer sobre as sessões com o consultor de
imagem e/ou sobre os resultados das sessões?

Assinatura do Avaliador: ______________________________ Data: _______________
Obrigado! Lacre o envelope da pesquisa que lhe foi fornecido e
o retorne, com a folha de rosto, ao seu consultor de imagem.
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Nome: ______________________________________________ Data: ______________
SEÇÃO IX CONSIDERAÇÕES E PREOCUPAÇÕES ÉTICAS
A. Ações judiciais
Há alguma ação judicial pendente entre você e qualquer cliente ou outro consultor de
imagem?
Não 

Sim 

Caso sim: Quais são as circunstâncias?
(Anexe uma folha extra se necessário)

B. Conflito de interesse
Há algum conflito de interesse entre seu negócio e o Código de Ética AICI?
(páginas 33–34)
Não 

Sim 

Caso sim: Qual é o conflito?

C. Código de Ética
Você está em conformidade com o Código de Ética AICI?
Sim 

Não 

Caso Não: Quais são os motivos?

O Comitê AICI CIP se reserva o direito de aceitar ou recusar a certificação de qualquer
candidato. Embora não deem automaticamente explicações sobre os motivos de recusa na
concessão de sua certificação, as razões podem ser fornecidas se um pedido escrito for feito.
Cada inscrição para certificação será devidamente considerada com base nos critérios
estabelecidos nesta inscrição.
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Associação Internacional de Consultores de Imagem
Email: info@aici.org Website: www.aici.org

Código de Ética AICI e
Padrões de Conduta Profissional

Conforme emenda e atualização de 10 de outubro de 2006.

Código de Ética
Os membros da AICI devem:
•

Agir com integridade, competência, dignidade e de maneira ética ao lidar com o público, clientes,
possíveis clientes, funcionários e colegas membros.

•

Trabalhar e encorajar outros a trabalhar de maneira profissional e ética de forma a acrescentar
mérito a sua vida e a sua profissão.

•

Empenhar-se para manter e aprimorar sua competência e a de terceiros em sua profissão.

•

Agir com o cuidado necessário e exercitar juízo profissional independente.

Padrões de Conduta Profissional
PADRÃO I: RESPONSABILIDADES FUNDAMENTAIS
Os membros devem:
A. Continuar a se aperfeiçoar e estar em conformidade com todas as leis aplicáveis, regras,
regulamentos governamentais, com agências governamentais, organizações regulatórias,
agências de licenciamento ou associações profissionais que regem as atividades profissionais
dos membros.
B. Não participar ou ajudar intencionalmente em qualquer violação de tais leis, regras ou
regulamentos.
C. Não tomar parte em quaisquer responsabilidades profissionais, a não ser que, por treinamento e
experiência, o membro seja competente para desempenhar o trabalho exigido adequadamente.
D. Representar de forma acurada as qualificações, formação, experiência e afiliações em todas as
formas de comunicação pessoal e profissional, conforme previsto nos Estatutos AICI.
PADRÃO II: RELACIONAMENTO E RESPONSABILIDADES COM O CLIENTE
Os membros devem:
A. Definir de forma clara, verbalmente ou por escrito, o escopo e a natureza do projeto ou dos
serviços a serem executados e todas as taxas ou custos relacionados ao projeto ou aos serviços,
da concepção à conclusão.
B. Informar aos clientes e a possíveis clientes sobre qualquer relação ou circunstâncias especiais
que possam ser consideradas conflito de interesse.
C. Manter as informações do cliente confidenciais, exceto se exigidas por lei.
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PADRÃO III: RELAÇÃO E RESPONSABILIDADES PARA COM A PROFISSÃO E A ASSOCIAÇÃO
Os membros devem:
A. Abster-se de má de conduta profissional.
B. Os membros não devem se dedicar a nenhuma conduta profissional envolvendo desonestidade,
fraude, dolo ou declarações falsas ou cometer qualquer ato que reflita negativamente em sua
honestidade, confiança ou competência profissional.
C. Não endossar intencionalmente um indivíduo que não seja qualificado com respeito à educação,
treinamento, e/ou competência, conforme estabelecido pelo Estatuto e pelas exigências de
filiação da Associação.
D. Não discriminar ninguém por causa de fatores econômicos, raça, credo, origem étnica, gênero,
idade, preferência sexual, condição física ou país de origem.
E. Os membros não devem, sem permissão ou sem dar crédito apropriado, utilizar materiais, listas
de clientes, títulos e/ou criações temáticas originadas por outros. Os membros receberão crédito
apenas por trabalhos criados por eles mesmos ou por pessoas sob sua supervisão que tenham
sido pagas pelo trabalho.
F. Manter inviolada qualquer informação confidencial confiada a ele por colegas, exceto quando
exigido por lei.
G. Não ser parte de qualquer acordo para limitar de forma injusta e/ou inapropriada o acesso de
outro consultor ao mercado.
H. Não causar, por meio de palavra ou ação, prejuízo à reputação de outro consultor e/ou a
relacionamento(s) de negócios.
VIOLAÇÃO
Como membro da AICI, ou como não-membro recebendo designação AICI, estou comprometido e sob
obrigação com este Código de Ética e Padrões de Conduta Profissional. Entendo que qualquer violação
deste Código será determinada usando as regras e os procedimentos estabelecidos pelo Comitê de
Ética da AICI. Entendo que qualquer ação disciplinar deve ser aplicada pela AICI de acordo com o
Estatuto e Políticas e Procedimentos da Associação.
Eu, por meio deste, renuncio a todas e quaisquer ações, incluindo ações por difamação e restrição de
comércio, que eu possa ter contra a AICI ou contra qualquer membro da AICI decorrentes de qualquer
reclamação, investigação, processo ou execução relacionados ao Código de Ética, incluindo com
respeito a conclusões e ações disciplinares, até e incluindo expulsão.
Eu me submeto ao Código de Ética e aos Padrões de Conduta Profissional. Minha assinatura neste
documento significa meu compromisso em seguir estes padrões.
___________________________________________________________________________________
Assinatura
Data
Assinatura eletrônica é aceitável para inscrições online.

Sou membro da AICI.
Não sou membro, mas estou recebendo designação AICI.
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Competências Essenciais AICI
As Competências Essenciais AICI identificam o conhecimento, as capacidades, as habilidades
e o comportamento necessários para se obter sucesso como consultor de imagem. Estas
Competências Essenciais formam a base para a certificação com a AICI e estabelecem o
caminho para um continuado desenvolvimento profissional.
Consulte o Manual do Candidato para Exame de Primeiro Nível (FLC) AICI no website
www.aici.org para obter mais informações sobre as competências abrangidas no Exame AICI
FLC.
I. Conhecimento Técnico

A.

Aspectos psicológicos de imagem
• Efeitos de imagem
• Teoria de autoconceito / Identidade individual
• Valores gerais e teoria do valor do vestuário
• Teoria da personalidade
• Mecanismos de defesa

B.

Aspectos sociais da imagem
• Origens, motivos e função do vestuário e da aparência
• Comunicação não verbal através da imagem
• Padrões culturais e diversidade
• Papéis, condição e estratificação/posição
• Traje histórico
• Indústria e tendências da moda
• Etiqueta e protocolo
• Civilidade

C.

Aspectos físicos de imagem
• Percepção e apresentação do corpo físico
• Linguagem corporal
• Nutrição/dieta
• Exercício/Aptidão física
• Cirurgia cosmética
• Aparência
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D.

Aspectos artísticos de imagem / Design visual de vestuário
• Arte em vestimenta e imagem (incluindo acessórios)
• Princípios do design (metas)
Equilíbrio
Proporção
Escala
Ritmo
Ênfase
Unidade
• Elementos de design (ferramentas)
Linha
Forma
Cor
Textura
Padrão
Escala
• Estilo pessoal em elementos de design
• Gerenciamento de guarda-roupa

II. Preparação e Desenvolvimento Profissional - Aplicação de Conhecimento Técnico

A.

Clientela/Mercado alvo
• Possível clientela

B.

Programas (trabalho com grupos)
• Tópicos de apresentação (consulte I. Conhecimento Técnico, acima)
• Habilidades de apresentação do programa
• Tipos de formatos para programas/apresentações
• Técnicas de ensino/facilitação
• Material e instrumento de ensino
• Materiais de preparação para o programa

C.

Serviços (trabalho com indivíduos)
• Possíveis serviços (mulheres, homens, crianças)
• Material de preparação do serviço
• Técnicas de treinamento/facilitação
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D.

Produtos
• Possíveis Produtos / Desenvolvimento de produto
• Distribuição

E.

Publicidade / Técnicas de publicidade
• Relações públicas
• Promoções / Materiais promocionais
• Gráficos
• Estrutura de taxas
• Técnicas de venda
• Rede pessoal/de negócios
• Mídia social

III. Administração de Empresas

A.

Aspectos organizacionais
• Formulários de negócios
• Local oficial/do negócio
• Financeiro
• Equipe interna
• Recursos/Profissionais relacionados
• Associações a se inscrever / Conferências a comparecer
• Publicações a assinar

B.

Aspectos de administração
• Código de Ética AICI
• Planejamento estratégico/plano de negócios
• Equipamentos e suprimentos
• Aspectos legais
• Estilo e habilidades de administração
• Contabilidade e manutenção de registros
• Viagem

Esboço adaptado com a permissão do trabalho de Judith Rasband, AIC CIM, Conselle LC, para uso da AICI.
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