UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS
Curso de Ciências Contábeis é certificado pela ACCA (Association of
Chartered Certified Accountants)
O curso de graduação em Ciências Contábeis da Universidade Presbiteriana
Mackenzie (UPM) recebeu a acreditação da ACCA (Association of Chartered Certified
Accounting), uma das mais renomadas certificadoras internacionais de estudantes e
executivos em finanças e contabilidade.
Com atuação global, a AACA é o caminho mais rápido para o crescimento na carreira
da profissão do contador, ajudando pessoas em todo o mundo a se tornar
profissionais de contabilidade de sucesso. A AACA é reconhecida pela sua excelência
e abrangência internacional.
Sua reputação global é tão destacada que no momento possui mai de 188.000
membros e 480.000 estudantes em 178 países. Nos processos seletivos de empresas
multinacionais, a certificação junto a ACCA é exigida para aqueles profissionais que
desejam ocupar cargos de confiança nas áreas de Finanças e Contabilidade.
De acordo com o coordenador do curso de Ciências Contábeis, Professor Doutor
Flavio Roberto Mantovani, a acreditação do curso de Ciências Contábeis da UPM é
motivo de alegria e honra, pois a ACCA reconheceu no curso uma proposta singular
no atingimento da excelencia na qualidade do ensino e na formação técnica dos
alunos.
A coordenadora de assuntos internacionais do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
– CCSA da UPM, Professora Doutora Liliane Cristina Segura, explica que os alunos
do curso de Ciências Contábeis que desejarem fazer a opção pela ACCA, além do
título de bacharel, poderão contar com a certificação intermediária da ACCA,
eliminando parte das provas exigidas para a certificação máxima.
O selo internacional de acreditação da ACCA é mais uma iniciativa que, somada ao
acordo de dupla titulação com o Insituto Politécnico da Guarda em Portugal, destaca
o curso de Ciências Contábeis da UPM no cenário de interrcâmbio e oportunidades
internacionais.
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