Certificações Intermediárias
• Grupo UniEduK •

Curso de Ciências Contábeis

Queridos Alunos,
O Grupo UniEduK preza pela
aprendizagem na prática, alinhada
com seu projeto de vida e realizada
de forma contínua durante todo o
seu curso.
Acreditamos que a obtenção
do diploma como título seja
importantíssimo na sua carreira,
mas que a qualificação profissional
vem em primeiro lugar e, aqui, ela
ocorre durante todo o período em
que você estuda. Por isso, nós do
Grupo UniEduK, revolucionamos
o
conceito
de
certificação
para que você, ao longo de sua

formação, obtenha Certificações
Intermediárias, de modo que isso
possa ser incluído e mencionado
em seu currículo, Linkedin ou
até mesmo em uma entrevista de
emprego.
Já estão disponíveis para download
as Certificações Intermediárias de
seu curso referente ao período letivo
2020-2 (segundo semestre de 2020).
As Certificações Intermediárias
indicam as competências descritas
no projeto pedagógico do curso
e que foram desenvolvidas até o
período indicado. Elas valorizam

sua
trajetória
acadêmica
e
maximizam suas chances de
empregabilidade.
Lembre-se, alguns cursos possuem
certificações semestrais enquanto
outros
cursos
determinam
trajetórias específicas para a
obtenção
das
Certificações.
Confira se você está apto às
certificações aqui*.
Parabéns por mais essa conquista!
Abraços,
Grupo UniEduK

Mural
*O aluno deverá acessar o Portal do aluno > Mural >
Praticidade para a sua vida acadêmica > Clicar no item
“CERTIFICAÇÃO” > Será direcionado para a aplicação.
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Ciências Contábeis
CERTIFICAÇÃO

SEMESTRE

DISCIPLINA

Fundamentos contábeis e econômicos

2
2
2

Contabilidade Aplicada
Matemática Financeira
Projeto Integrador II

Gestão de Custos, Finanças e Orçamentos

4
4
4
4

Administração Financeira e Orçamentaria
Análise e Gestão de Custos
Contabilidade Avançada
Projeto Integrador IV

Análise de relatórios financeiros, ributação e mercado de
capitais

6
6
6
6

Análise das Demonstrações Contábeis
Contabilidade do Terceiro Setor
Contabilidade e Orçamento Público
Projeto Integrador VI

Compliance e Controladoria

8
8
8

Auditoria Contábil
Contabilidade Digital e Obrigações Acessórias
Controladoria e Contabilidade Estratégica
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Em caso de dúvidas, abra um ticket em nossa página
de Atendimento. Acesse aqui!

