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Introdução: O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) é um projeto de extensão do
Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário de Minas Gerais – Unileste. Por
meio desse projeto, são desenvolvidas atividades de elaboração de imposto de renda,
cadastro de micro empreendedor individual, consultoria para entidades sem fins
lucrativos e diversos atendimentos no site da Receita Federal. As atividades são
desenvolvidas, aplicando orientações recebidas dos professores do curso de Ciências
Contábeis, percebendo-se o conhecimento adquirido em sala de aula, e reforçando-se a
necessidade de estudar sempre, buscando atualização, trabalhando com
responsabilidade e ética. Objetivo: Apresentar os serviços executados no NAF, sendo
eles prestar consultoria contábil e fiscal à comunidade acadêmica e do entorno,
realizando consultas de situação cadastral do CPF, análise de pendências, criação de
código de acesso, cadastro de MEI, elaboração de Declaração de IRPF e consultoria
para entidades. Metodologia: Esse trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisas
bibliográficas e orientações dos professores do curso com o intuito de atendimento dos
contribuintes. Os atendimentos ocorreram no período de fevereiro a setembro/2019, no
Núcleo de Apoio Fiscal, localizado no bloco V sala 109, do Unileste. Para o
desenvolvimento das atividades, foi utilizado programas da Receita Federal para
atender a demanda de cada contribuinte, conseguindo executar 102 atendimentos
finalizados com sucesso. Resultados: Até a presente data foram realizados diversas
consultas de situação cadastral do CPF, análise de pendências, criação de código de
acesso, cadastro de MEI e, elaborado 102 Declarações de IRPF a diversas pessoas da
comunidade do entorno da IES. Conclusão: As atividades realizadas foram de extrema
importância para uma maior obtenção de conhecimento e experiências entre a teoria e
a prática, tornando-se mais produtivo o aprendizado acadêmico. Além disso e, de
forma significativa, contribuiu diretamente para uma demanda específica da
comunidade do entorno da IES.
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