
CLUBE

AUDISA
ONLINE



Promovendo uma Revolução de Conteúdo digital 
e acesso a informação para o Terceiro Setor.
Conteúdo de qualidade, diversificado, dinâmico 
e exclusivo  e para você sua entidade!



CLUBE AUDISA ONLINE

Levar informação e conteúdo para as pessoas que atuam ou tem interesse no Terceiro Setor. 
Agregando valores e transformando o dia a dia das pessoas e das entidades.

Quem atua no terceiro setor sabe da dificuldade em se manter atualizado diante de tantas mudanças. 

Este fato dificulta, ainda mais, a manutenção das entidades e traz uma grande insegurança institucional. 

E, muitas pensam (com razão, diversas vezes), que uma Assessoria é algo inatingível do 
ponto de vista financeiro. 

Pensando nisso, a Audisa Consultores desenvolveu uma solução acessível 
à todas as pessoas e instituições, que busquem um ponto de apoio 
nas dúvidas do cotidiano – o “CLUBE AUDISA (Digital)”.

Propósito do produto



O Grupo Audisa acredita que o conhecimento compartilhado é 
transformador. Um dos principais bens e, que se faz necessário, 
para profissionalização ajudando na manutenção de imunidades, 
captação de recursos, gestão, prestação de contas e, 
principalmente, no atendimento de sua missão.

Principal objetivo

Manter profissionais, colaboradores, e demais interessados, atualizados, através 
de entrega de conteúdo direcionado e participação em uma rede de 
relacionamento exclusiva. Além disso, para desenvolvimento pessoal, 
assuntos como finanças, saúde e bem-estar, empreendedorismo entre outros.

Características do serviço de conteúdo por assinatura

VEM COM A GENTE!

CLUBE AUDISA ONLINE



COMBOS CLUBE AUDISA ONLINE

CLUBE AUDISA ONLINE

Acesso aos Mapas Mentais (resumos simplificados) de cursos

Desconto 10% (dez por cento) nas 3 primeiras mensalidades nos ERP’s do Grupo Audisa 
sistema de Gestão para Igrejas (Sistema Justus) ou do sistema de Gestão para OSC’s 
(ONG ’s) (Sistema Auditus)

Clube 
Audisa Master 

Clube 
Audisa Standard

Acesso a dois grupos exclusivos Telegram (técnico + relacionamento) 
e/ou Plataforma/App da Audisa

Pacotes de Descontos e Cortesia constantes no Audisa Plus

Desconto na Emissão de Certificado Digital (Parceria Audisa x Fenacon)

Acesso a Plataforma Digital de Conteúdo da UniAudisa 
(Educação Corporativa para o Terceiro Setor)

Clube 
Audisa One

Opção de Diagnóstico de Viabilidade para recuperação de tributos

Esclarecimentos de caráter geral, para dúvidas do “dia a dia” nas áreas de atuação 
da Audisa (Contábil, DP/RH, Fiscal, Gestão, Financeiro e CEBAS e suas áreas)

Acesso gratuito as Lives Pagas promovidas pela Audisa Digital



CLUBE

AUDISA
ONLINE

Estrutura do Clube Audisa Online

Audisa Plus

Descontos Certificado Digital
(todos os combos)

Descontos Justus/Auditus, para PJ

50% de desconto na Imersão em 
Contabilidade, Direito e Gestão para OSC
(evento realizado em parceria com o Instituto Filantropia)

Futuras parcerias de descontos com parceiros

Área de Membros

Audisa Digital

Cortesia nas Lives Pagas ao vivo
(todos os combos)

Na modalidade Master, os
esclarecimentos Adicionais

Grupos do Telegram exclusivos
para Assinantes
(todos os combos)

Conteúdo ao vivo através de 
aplicativos de mercado

50% de desconto Cursos EAD modulados, 
produção UNIAUDISA

Cortesia de Lives que foram ao vivo pela 
Audisa Digital, e ficam Gravadas

Conteúdo via Plataforma Digital

CLUBE AUDISA ONLINE



COMBO

CLUBE AUDISA ONLINE

Acesso gratuito as Lives pagas promovidas pela  Audisa Digital
limitado a 2 participantes na pessoa jurídica e o próprio participante na pessoa física

Agenda Abril

O que vai rolar!

Carga Horária: 4 horas

15/04 - 15h

O que já rolou e assinante 

 tera acesso! Clube Audisa

Captação via Projetos
PRONAS/PRONON e
Emendas Parlamentares

(Plataforma Brasil)

Carga Horária: 1:30h

01/04

Cuidados Trabalhistas em
tempos de Pandemia
(atuando preventivamente)

Perguntas e Respostas

Carga Horária: 1:30h

08/04

CEBAS EDUCAÇÃO

Como atender diligências, uma 
oportunidade para evitar 
indeferimento da certificação

Carga Horária: 1:30h

22/04 - 15h
Descomplicando a 
Contabilidade
Relembrando conceitos

Contabilidade como 
ferramenta de gestão

ESTE CURSO VALE PONTOS NO CRC

Carga Horária: 4 horas

29/04 - 15h
LGPD

Relembrando conceitos

Contabilidade como 
ferramenta de gestão

Economize  com o Clube AudisaR$ 150,00 Economize  com o Clube AudisaR$ 80,00

Economize  com o Clube AudisaR$ 80,00 Economize  com o Clube AudisaR$ 80,00

Economize  com o Clube AudisaR$ 80,00



COMBO

CLUBE AUDISA ONLINE

São mais de 100 horas de conteúdo pensado no Terceiro Setor
Acesso as gravações das lives realizadas

CEBAS na Prática

Portaria Normativa MEC 15/2017

Departamento Pessoal

Impactos trabalhistas para 
o Terceiro Setor

Prestação de contas para
o Terceiro Setor

Diretrizes das prestações de contas 
conforme tribunal de contas, 
ministério público e demais órgãos 
de fiscalização.

Descobrindo o relatório de 
atividades para fins de CEBAS

Incluindo a metodologia e a importância 
da Análise Socioeconômica na área 
da Educação.

Departamento Pessoal x Covid-19 

Alterações promovidas pelas medidas 
provisórias

CEBAS – Perguntas e Respostas I

Sabe aquela dúvida sobre o CEBAS 
(Certificado de Filantropia) que você tem 
e não consegue uma resposta objetiva?
Então! Este é o momento de resolver!

ECD e ECF para entidades do 
Terceiro Setor em épocas de Covid 19

Como ficam as obrigações acessórias neste 
momento de Pandemia?

CEBAS Saúde

Cuidados na Montagem do Processo com 
novidades colhidas do Webinar do 
Coordenador do DCEBAS

LGPD – Perguntas e Respostas

Descomplicando a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) e Compliance para o 
Terceiro Setor Afinal, qual é a realidade 
para o setor?

Entendendo e implantando o SPED 
(atuando preventivamente)

Sistema Público de Escrituração Digital e seus 
módulos de Escrituração Contábil Digital 
e Escrituração Contábil Fiscal.

EM FASE DE CREDENCIAMENTO PARA PONTUAÇÃO CRC/SP 

Tenha acesso ao menu completo  clique aqui

https://d7c66759-1225-4b0f-8591-03215f035f76.usrfiles.com/ugd/d7c667_c545c2dd4a164979ab280d6bc66c8d51.pdf


COMBO

� Acesso a dois grupos exclusivos Telegram e/ou Plataforma/App da Audisa 
(Técnico + Relacionamento)

Envio de Vídeos de Conteúdo Exclusivo

Lives exclusivas e fechadas

Entrevistas exclusivas com personalidades com sinergia 

com o 3º Setor
Organização de “Clubes de conversa” técnicos 

e de desenvolvimento pessoal

Técnico 
Moderado pela Audisa e somente para assinantes do serviço:

O Conteúdo neste canal será exclusivo aos assinantes, sempre voltado para 
informar e capacitar no Terceiro Setor (contabilidade, assuntos legais, saúde, 
educação financeira, empreendedorismo e outros)

1 Relacionamento
Grupo aberto - Moderado pela Audisa (Regras)

2

Focado em disseminar informações 

específicas e de interesse do 3º Setor, bem 

como fomentar compartilhamento, trocas 

e doações de produtos e serviços entre 

os assinantes

CLUBE AUDISA ONLINE



Acessos, descontos e cortesias

Pacotes de Descontos e Cortesia constantes no Audisa Plus 

50% desconto nos cursos EAD (Modulados)
produção exclusiva Uniaudisa

50% de desconto na Imersão em Contabilidade, Direito e Gestão para OSC 
(evento realizado em parceria com o Instituto Filantropia)

Acesso aos Mapas Mentais (resumos simplificados) de cursos

Desconto na Emissão de Certificado Digital (Parceria AUDISA x Fenacon), 
não incluso a mídia;  em fase de estudo e implantação

COMBO

Desconto 10% (dez por cento) nas 3 primeiras mensalidades nos ERP’s do Grupo Audisa
sistema de Gestão para Igrejas (Sistema Justus) ou do sistema de Gestão para OSC’s (ONG ’s) (Sistema Auditus)

Opção de Diagnóstico de Viabilidade para recuperação de tributos
Adicional de , ou  nas 5 primeiras parcelas. (*) R$ 499,00 à vista R$ 129,90/mês
VALOR VÁLIDO PARA MÊS DE ABRIL, MAIO, E JUNHO

EXCLUSIVIDADE DO COMBO MASTER

Esclarecimentos de caráter geral, para dúvidas do 
“dia a dia” nas áreas de atuação da Audisa (Contábil, 
DP/RH, Fiscal, Gestão, Financeiro e CEBAS e suas 
áreas) limitado a 4 (quatro) mensais. Não se inserem 
nos esclarecimentos de caráter geral aqueles, para 
caso concreto e específico e que demandam 
aprofundamento ou estudo próprios dos temas, bem 
como, as que sejam vinculadas a emissões de 
pareceres e laudos, entre outras, e que se desvirtuem 
dos fins deste produto. Estes casos, deverão ser 
contratadas a parte.

(Educação Corporativa para o Terceiro Setor)

Acesso a Plataforma Digital de Conteúdo da Uniaudisa 

Condições exclusivas para Pessoa Juridíca



Parcelas mensais de

R$ 299,00 (*)

(*) Todos os combos possuem contrato mínimo de 12 meses

COMBO

Audisa perto de você
(Somente para Pessoa Física) 

CLUBE AUDISA ONE

COMBO

A Revolução da Informação Digital

CLUBE AUDISA MASTER

CLUBE AUDISA ONLINE

COMBOS CLUBE AUDISA ONLINE

COMBO

Audisa perto da sua Entidade

CLUBE AUDISA STANDARD
Parcelas mensais de

R$ 129,90 (*)

Parcelas mensais de

R$ 49,90 (*)

(*) O combo clube audisa stanard possui  para clientes Audisa Auditoria ou Consultoria10% de desconto

á vista R$ 3.399,00

á vista R$ 1.490,00

á vista R$ 499,90

(*) Os preços estão vinculados a tabela de lançamento e podem ser ajustados a qualquer momento



PARA CONTRATAR UM DE NOSSOS COMBOS

É só clicar no botão abaixo

QUERO MEU COMBO

CLUBE

AUDISA
ONLINE

https://d7c66759-1225-4b0f-8591-03215f035f76.usrfiles.com/ugd/d7c667_c545c2dd4a164979ab280d6bc66c8d51.pdf
https://www.facebook.com/grupoaudisa
https://www.linkedin.com/company/grupoaudisa/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/grupoaudisa/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCHpdb6_FiXFW3be2AH3I3uQ

