
CURSOS QUE COMPARTILHAM O MESMO MÓDULO

Administração

Montamos um time de profissionais 
do mercado e da educação e 
preparamos um formato único de 
ensino modular em que, a cada 
etapa, você desenvolve uma 
competência fundamental para 
melhorar a sua performance no seu 
caminho pcaminho profissional.

MUDE (Modelo Único de Ensino)

Presencial com virtual
O novo formato de ensino criado 
pela UNISUAM respeita o novo hoje: 
equilibra encontros presenciais com 
conteúdos remotos. Nosso suporte 
digital conta com aplicativo rápido, 
chat integrado e tutores sempre 
disponíveis para eventuais dúvidas.

Cada semestre, um certificado
Com o MUDE, você não vai mais 
esperar até o final da faculdade para 
aprender como atuar na sua área. A 
cada semestre na UNISUAM, você se 
especializa em um campo diferente da 
sua profissão e a sua competência é 
certificada por isso.

Foco na sua carreira
O nosso setor de Carreiras foi ao 
mercado buscar as competências 
necessárias para a sua melhor 
formação. A área conta com um grupo 
de profissionais experientes e 
especializados em diversas áreas de 
atuação, prontos para te apoiar no 
desedesenvolvimento profissional.

Ciências Contábeis

8 módulos | 4 anos

MODELO 
ÚNICO 
DE 
ENSINO

Módulo: Perícia, Setor 
Público e Terceiro Setor

Módulo: Auditoria e 
Planejamento Tributário

Módulo: Contabilidade 
das Companhias 
de Grande Porte

Módulo: 
Contabilidade Societária

Módulo: Planejamento 
Estratégico e Marketing 
Experience

Módulo: 
Finanças 
Empresariais 
e Cenários 
Econômicos

Módulo: 
Ambiente 
Corporativo 
e Comunicação

Módulo: 
Empreendedorismo e 
Sustentabilidade

Habilitação 
em Governança 
Corporativa e 
Comunicação

Habilitação em 
Perícia, Contabili-
dade Pública e do 
Terceiro Setor 

Habilitação em 
Negócios, Empreen-
dedorismo e Sustenta-
bilidade

Habilitação em 
Planejamento 
Tributário

Habilitação 
na aplicação 
das Normas 
IFRS

Habilitação na uti-
lização de sistema 
de contabilidade

Habilitação em 
Planejamento e 
Marketing Expe-
rience

Habilitação 
em Finanças 
Empresariais

Uma estratégia empre-
sarial bem desenvolvi-
da possibilita à empre-
sa a tomada das 
melhores decisões, 
além de se demonstrar 
uma vantagem com
petitiva

Calcular o valor de uma 
empresa e entender as 
operações contábeis de 
uma empresa de grande 
porte contribui para o 
desenvolvimento econô-
mico e social de todo o 
mundmundo.

Em obediência à legislação vigente, 
os fatos registrados pela contabilida-
de são acumulados e geram as 
Demonstrações Contábeis, informa-
ções úteis para tomada de decisão. 

Empreender é planejar, criar 
estratégias de marketing e aplicar 
os custos empresariais adequados 

Uma perfeita análise 
dos relatórios contábeis 
possibilita maior rapi-
dez e ecácia nas 
tomadas de decisões 
de investimento. 

O ambiente corporativo 
precisa de liderança, 
negociação e comunica-
ção para o sucesso na 
realização das ações  

Na criação de um empreendi-
mento, é imprescindível que se 
tenha um produto útil, criativo e 
inovador. E para ser sustentável, 
é necessário compreender os 
números da empresa.

O trabalho do perito fornece 
transparência e credibilidade 
através de seu trabalho 
técnico nalizado em laudo 
preicial.

Planejamento 
tributário e pare-
cer de auditoria 
atributos 
valiosos.

Contabilidade 
pública, perícia e 
terceiro setor em 
destaque.

Utilizar sistema contábil 
e produzir informação 
para tomar decisões.

Gestão inovadora com 
planejamento estraté-
gico e marketing 
experience

Ser empreendedor 
criativo com 
soluções inovado-
ras e sustentáveis.

Modelos, 
liderança e 
negociação 
para a comu-
nicação corpo-
rativa ecaz.

Gestão nan-
ceira utilizando 
cenário econô-
mico e relató-
rios contábeis

Destaque-se 
em normas 
contábeis de 
padrão interna-
cional e tributos. 



Aqui você coloca em 
prática e consolida os 
conteúdos que estudou 
nas plataformas digitais.
FFortalecendo todo o 
conhecimento que absor-
veu com as "mãos na 
massa!"

Você livre para estudar a 
hora e onde quiser, com o 
apoio de tutores, mate-
riais disponíveis 24 horas 
por dia, você se prepara 
da melhor maneira para 
encontrar a sua turma e 
eexercitar exatamente o 
que o mercado de traba-
lho exige.

Estratégia e tipos de Planejamento
Gestão Mercadologica, design thinking
Contabilidade de Custos
Brand experience, redes sociais e meios digitais 

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e  
1 de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Estratégia e tipos de Planejamento
Gestão Mercadologica, design thinking
Contabilidade de Custos
Brand experience, redes sociais e meios digitais 

Co
nh
ec
im
en
to
s

Elaborar Estratégias e Planejamento

Criar estratégias de marketing diante dos desafios 
de mercado

Identificar sistemas adequados de custos empre-
sariais

Construir modelos de marketing experience e 
digital

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E MARKETING EXPERIENCE | 310h • Certificação Intermediária: Habilitação em Planejamento e Marketing Experience

Cenários Micro e Macro Econômicos
Demonstrações Contábeis
Gestão Financeira 
Operações com mercadorias

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 
1 de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Cenários Micro e Macro Econômicos
Demonstrações Contábeis
Gestão Financeira 
Operações com mercadorias

Co
nh
ec
im
en
to
s

Identificar o comportamento empresarial relaciona-
do aos parâmetros do COPOM

Elaborar e analisar demonstrações contábeis

Estimar a factibilidade do cenário

Contabilizar operações comerciais

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

FINANÇAS EMPRESARIAIS E CENÁRIOS ECONÔMICOS | 310h • Certificação Intermediária: Habilitação em Finanças Empresariais

Teorias e Modelos Organizacionais
Liderança, Vendas e Negociação
Leitura e produção de textos 
Comunicações interpessoais ou intergrupais e 
suas técnicas

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e  
1 de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Teorias e Modelos Organizacionais
Liderança, Vendas e Negociação
Leitura e produção de textos 
Comunicações interpessoais ou intergrupais e suas 
técnicasCo

nh
ec
im
en
to
s

Identificar modelagem organizacional

Aplicar técnicas de Liderança, Vendas e Nego-
ciação

Desenvolver expressão e comunicação compa-
tíveis com o exercício profissional

Aplicar técnicas de comunicação corporativ

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

AMBIENTE CORPORATIVO E COMUNICAÇÃO | 310h • Certificação Intermediária: Habilitação  em Governança Corporativa e Comunicação

Empreendedorismo, criatividade e inovação
Sustentabilidade e responsabilidade social nas 
empresas
Matemática e Contabilidade
Legislação Trabalhista e Previdenciária

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 
1 de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Empreendedorismo, criatividade e inovação
Sustentabilidade e responsabilidade social nas 
empresas
Matemática e Contabilidade
Legislação Trabalhista e PrevidenciáriaCo

nh
ec
im
en
to
s

Conhecer as partes de um Projeto Empreendedor 

Praticar sustentabilidade e responsabilidade social

Elaborar e Analisar a sustentabilidade de uma 
empresa

Aplicar a legislação pertinente à área de atuação 
profissional

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE | 310h • Certificação Intermediária: Habilitação em Negócios, Empreendedorismo e Sustentabilidade



Aqui você coloca em 
prática e consolida os 
conteúdos que estudou 
nas plataformas digitais.
FFortalecendo todo o 
conhecimento que absor-
veu com as "mãos na 
massa!"

Você livre para estudar a 
hora e onde quiser, com o 
apoio de tutores, mate-
riais disponíveis 24 horas 
por dia, você se prepara 
da melhor maneira para 
encontrar a sua turma e 
eexercitar exatamente o 
que o mercado de traba-
lho exige.

Setor Público
Terceiro Setor
Perícia 
Estágio Supervisionado
Noções de Atuária

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

1 encontro de integração do conhecimento e  1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Setor Público
Terceiro Setor
Perícia 
Estágio Supervisionado
Noções de Atuária Co

nh
ec
im
en
to
s

Realizar demonstrações contábeis aplicadas ao 
setor público

Elaborar relatórios contábeis e prestação de 
contas de organizações do terceiro setor

Redigir um laudo pericial

Efetuar cálculos atuariais

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

PERÍCIA, SETOR PÚBLICO E TERCEIRO SETOR | 560h • Certificação Intermediária: Habilitação em Perícia, Contabilidade Pública e do Terceiro Setor 

Auditoria
Tributos e SPED
Contabilidade das PMEs
Estágio Supervisionado
Ética e Responsabilidade Social

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

1 encontro de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Auditoria
Tributos e SPED
Contabilidade das PMEs
Estágio Supervisionado
Ética e Responsabilidade SocialCo

nh
ec
im
en
to
s

Construir pareceres e relatórios de auditoria

Elaborar estratégias tributárias com foco na reorga-
nização Societária, e benefícios fiscais.

Realizar operações contábeis de empresas de 
pequeno e médio porte

Realizar planejamento tributário e atender obriga-
ções acessórias 

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

AUDITORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO  | 430h • Certificação Intermediária: Habilitação em Planejamento Tributário

Padrão internacional de Contabilidade
Tributos
Mercado de Capitais
Controladoria

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e  
1 de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Padrão internacional de Contabilidade
Tributos
Mercado de Capitais
Controladoria

Co
nh
ec
im
en
to
s

Realizar operações contábeis de empresas de 
grande porte

Aplicar legislação tributária

Analisar a organização e funcionamento do 
mercado de capitais

Calcular o valor de uma empresa

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

CONTABILIDADE DAS COMPANHIAS DE GRANDE PORTE | 450h • Certificação Intermediária: Habilitação na Aplicação das Normas IFRS

Contabilidade 
Práticas laboratoriais
Contabilidade Gerencial
Legislação empresarial e tributária

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 
1 de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Contabilidade 
Práticas laboratoriais
Contabilidade Gerencial
Legislação empresarial e tributária

Co
nh
ec
im
en
to
s

Aplicar políticas contábeis de padrão internacional 
IFRS

Executar registros contábeis utilizando sistema de 
contabilidade

Criar soluções de estratégias gerenciais para uma 
empresa

ClassificaClassificar os tipos de sociedades e seu enquadra-
mento tributário

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

CONTABILIDADE SOCIETÁRIA | 310h • Certificação Intermediária: Habilitação na Utilizaçao de Sistema de Contabilidade


