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Certificação Internacional ACCA - PUC-SP 

A Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) é um órgão contábil global que 

oferece a qualificação de Revisor Certificado de Contas (Chartered Certified Accountant, 

CCA). A ACCA, foi fundada em 1904, conta com mais de 200.000 membros e mais de 

500.000 estudantes em 179 países. A sede da ACCA é em Londres, com o principal 

escritório administrativo em Glasgow. Trabalha por meio de uma rede de mais de 100 

escritórios e centros, com 7.300 funcionários aprovados em todo o mundo, que fornecem 

o desenvolvimento de funcionários. A ACCA, é o órgão global de contadores profissionais 

que mais cresce no mundo, e é uma das mais reconhecidas. 

A PUCSP é a única universidade autorizada a ministrar cursos e o exame de certificação 

do ACCA, em âmbito da graduação, com as disciplinas: Performance Management, 

Taxation, Financial Reporting, Audit and Assurance e Financial Management  

A certificação completa ocorre com a aprovação em 13 disciplinas, sendo quatro 

oferecidas pela ACCA e nove oferecidas pela PUCSP. Destas nove disciplinas: 

Cinco optativas conforme a Tabela 1. 

  Tabela 1: Disciplinas optativas oferecidas pelo Curso de Ciências Contábeis. 

Disciplinas 
Carga horária 

Total 

Performance Management (F5) 28 hs 

Taxation  ( F6) 28 hs 

Financial Reporting (F7) 28 hs 

Audit and Assurance  (F8) 28 hs 

Financial Management  ( F9) 56 hs 

 

Quatro disciplinas já existentes entre as disciplinas básicas da grade curricular do curso 

de Ciências Contábeis da PUCSP, conforme Tabela 2.  
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Tabela 2: Disciplinas básicas da grade curricular do Curso de Ciências Contábeis. 

Disciplinas 
Carga horária 

total 
Período 

Contabilidade intermediária  84 hs 2o 

Contabilidade Gerencial  56 hs 5o 

Controle e Gestão de Custos 56 hs 5o 

Controladoria Organizacional  56 hs 7o 

 

No primeiro semestre de 2019, serão oferecidas as disciplinas: Performance 

Management e Financial Management.  

 

I - Público-alvo 

1- Graduandos do curso de contábeis da PUC-SP ou de outras IES  

Os graduandos da PUC-SP cursarão as disciplinas na condição de optativas, conforme 

Tabela 1. As cargas horárias das cinco disciplinas optativas são equivalentes às cargas 

horárias das seguintes disciplinas optativas vigentes no curso, conforme a Tabela 3: 

Tabela 3: Equivalência das cargas horárias das disciplinas optativas para a 
certificação ACCA às cargas das disciplinas atualmente oferecidas pelo curso de 
Ciências Contábeis 

ACCA Optativas vigentes 
Carga 

horaria total 

 Performance Management  Oficinas I 28 hs 

Taxation   Oficinas II 28 hs 

Financial Reporting Seminários de Contabilidade I 28 hs 

Audit and Assurance  Seminários de Contabilidade II 28 hs 

Financial Management  Contabilidade Internacional 56 hs 

2 -        Contadores graduados na PUC-SP poderão cursar as cinco disciplinas optativas, 

como alunos especiais e terão validação para o grupo das quatro disciplinas obrigatórias, 

conforme a Tabela 2.   
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3 -        Graduandos de contábeis ou contadores formados em outras IES, devem 

atender os seguintes requisitos:  

a) Ter cursado disciplinas com conteúdo equivalente ao conteúdo das quatro 

disciplinas básicas do curso de contábeis da PUC-SP (credenciadas pela ACCA), 

conforme Tabela 2. 

b) A análise da equivalência é de competência do coordenador do curso. Caso a 

equivalência não seja concedida, os candidatos devem cursar, além das cinco 

disciplinas F5, F6, F7, F8 e F9, mais quatro disciplinas equivalentes às da Tabela 

2, indicadas pelo coordenador, totalizando então nove disciplinas.   

Ao final de cada disciplina cursada é realizado um exame nos moldes exigidos pela 

ACCA. 

 

II- Número de vagas 

Serão oferecidas 30 vagas, com os estudantes distribuídos em uma turma. 

 

III- Certificados a serem concedidos  

Os estudantes que concluírem e obtiverem aprovação nas cinco disciplinas F5, F6, F7, 

F8 e F9, receberão um certificado de aprovação, pelo ACCA e pela PUCSP.  

Os graduandos ou formados de outras IES que cursarem outras disciplinas do curso de 

contábeis da PUC-SP, conforme indicado no Item I, receberão um comprovante dessa 

realização.    

Os estudantes de posse dos certificados estarão aptos a realizar os exames das 

disciplinas complementares (quatro faltantes para completar as 13 exigidas pelo 

programa) diretamente na ACCA.  
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IV- Ofertas e organização horária  

As disciplinas F5, F6, F7, F8 e F9 devem ser ofertadas no 1o e 2o semestres de cada 

ano, de modo que se possa concluir o programa proposto pela Universidade em 12 

meses.  

  

V- Corpo docente  

As cinco disciplinas (F5, F6, F7, F8 e F9) serão ministradas em língua Inglesa por 

docentes do Departamento de Contábeis e/ou do quadro ampliado da Universidade, que 

atendam às exigências acadêmicas inerentes ao programa. 

 

VI - Seleção e ingresso   

Os documentos a seguir são exigidos para matrícula:  

a) uma foto 3X4 (para alunos portadores de diploma ou alunos de outras IES); 

b) carta com exposição de motivos de escolha do programa; 

c) cópia do histórico escolar indicando contendo as ementas;  carga horária e notas 

das disciplinas cursadas (para portadores de diploma ou alunos de outras IES); 

d) cópia simples do RG e do CPF;  

e) certidão de casamento, em caso de mudança de nome; 

f) cópia de diploma de curso superior (em caso de portador de diploma); 

g) cópia simples de comprovante de residência; 

h) comprovante de pagamento da 1a parcela do curso; 

• Na hipótese de o aluno ainda não estar de posse de seu diploma de curso 

superior, é obrigatória a apresentação de cópia autenticada do certificado de 

conclusão de curso superior, acompanhado do histórico escolar, ficando sob 

exclusiva responsabilidade do aluno a substituição deste documento pela cópia 

do diploma, sem a qual não será emitido o certificado.  
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• Diplomas expedidos por instituições estrangeiras somente serão aceitos se 

devidamente revalidados, em conformidade com a legislação brasileira, 

respeitando os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.  

• No ato da matrícula, além dos documentos pessoais exigidos no caput, serão 

solicitadas as entregas do Requerimento de matrícula preenchido e assinado e do 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais Assinado pelo estudante ou, se 

for o caso, pelo responsável.  

i) Análise de equivalência curricular para alunos de outras IES 

 

VI - Regime Didático  

As matrículas nas disciplinas poderão ser canceladas em qualquer momento pelo 

estudante. Para tanto, o interessado deverá formular pedido justificado, fazendo sua 

requisição de cancelamento no Portal Acadêmico do Aluno. No caso de desistência 

formal do curso ou desligamento pela Instituição, deverão ser observadas as normas 

regimentais e financeiras da Universidade.  

• Não é permitido ao aluno especial o trancamento de matrícula.   

• Os alunos do curso de graduação da PUC-SP seguirão as normas internas da 

Universidade  

Poderão ser concedidos, nos termos da lei, exercícios domiciliares para compensação de 

ausência em aulas aos estudantes que apresentarem doenças infectocontagiosas ou 

licença-maternidade, mediante apresentação de atestado médico e formulação de 

requerimento próprio endereçado ao Coordenador do Curso.  

Será considerado desligado das disciplinas o aluno que:   

a) Requerer cancelamento definitivo de sua matrícula.  

b) Der causa ao desligamento por falta disciplinar prevista no Regulamento Geral da 

Universidade.  

c) Abandonar o curso.  
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VII - Provas  

As provas serão realizadas em INGLÊS, em cada uma das disciplinas, ao final de cada 

semestre, em consonância com as regras do ACCA, obedecendo-se o horário 

estabelecido para tal, sem concessões adicionais de tempo.  

Serão considerados aprovados os alunos que obtiverem respectivamente a média 

mínima 5,0 (cinco) e a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em cada 

disciplina, respeitando o Inciso II do Art. 121 do Regimento Geral da PUC-SP, aprovado 

pelo ACCA  

 

VIII- Das Disposições Finais   

Os casos omissos serão decididos pela coordenação acadêmica do curso.  

 

 

 

 


