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Introdução: O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) é um convênio de extensão
entre a Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil, através da Agência de
Coronel Fabriciano e o Unileste por meio do curso de Ciências Contábeis. Foi
realizado com a intenção de dar oportunidade a quem necessita de apoio contábil e
fiscal. O projeto disponibiliza serviços gratuitos como consultoria contábil e fiscal,
declarações de IRPF, consulta de Cadastro de Pessoas Física (CPF), impressão de
comprovante de CPF. O projeto é significativo já que proporciona aos alunos do curso,
por meio dessa atividade, o contato com a prática. Objetivo: Prestar consultoria
contábil e fiscal à comunidade acadêmica e do entorno, exercendo atividades sociais,
realizar consultas de situação cadastral do CPF, análise de pendências, criação de
código de acesso, cadastro Microempreendedor Individual, elaboração de Declaração
de IRPF, consultoria para entidades sem fins lucrativos e isenção IPI/IOF para
deficientes físicos. Metodologia: Para atingir os objetivos propostos foi realizado um
treinamento na Receita Federal sobre a utilização do portal e-CAC para fazer consulta
de pendências e outras tarefas pertinentes, inclusive criação do MEI e código de
acesso. Foi utilizado o programa da Receita Federal para elaborar as declarações de
IRPF e para o cálculo de ganho de capital. Foram realizadas pesquisas no site da
Receita Federal e consulta com professores contadores para realização de consultorias
às entidades que buscaram informações. Para isso, foi utilizado o Laboratório V-109.
O suporte foi dado pelos inscritos no projeto, e por uma estagiária contratada pelo
Unileste. Resultados: Foram realizados dois auxílios aos Microempreendedores
individuais – MEI com orientações, e uma elaboração de declaração de MEI em atraso.
Também foram realizados atendimentos à contribuintes da Receita Federal do Brasil,
com três verificações de situação do CPF. Além disso, também foram elaboradas 92
declarações de Imposto de Renda (IRPF), incluindo quando necessário dentro dos
atendimentos das declarações, levantamento de pendências relativas as IRPF
anteriores, criação de código de acesso, orientações básicas e ajuda na navegação no
Portal da Receita Federal. Foram feitas três retificações das declarações ditas
anteriormente, e, sem contar com os atendimentos apenas informativos, que não foram
possíveis de serem contabilizados, muitas vezes feitos por telefone. A elaboração das
declarações foi inserida como Projeto Integrador dos períodos 4 e 5 do curso de
Ciências Contábeis no primeiro semestre de 2018, proporcionando a junção da teoria
com a prática e a extensão. O projeto é significativo já que proporciona aos alunos do
curso, por meio dessa atividade, o contato com a prática e auxilia a comunidade nos
âmbitos fiscais. Conclusão: O objetivo proposto foi atendido, pois o projeto propiciou
aos participantes prestar consultoria a microempreendedores, além de propiciar
elaboração de declarações de IRPF de pessoas da comunidade acadêmica. Permitiu aos
alunos exercerem atividades de cunho social, juntamente às atividades contábeis e
possibilitou o relacionamento de atividades práticas com a teórica.
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