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Introdução: O projeto tem como intuito atender às demandas da parcela menos
favorecida da população, proporcionando a confecção de declaração de imposto de
renda de pessoa física para aqueles que não tem acesso a essa tecnologia. O projeto é
importante na medida em que possibilita aos alunos do curso o contato com a prática
através da elaboração do imposto de renda de pessoa física - IRPF. Objetivo: Elaborar
declaração de imposto de renda de pessoa física da parcela da população sem acesso a
essa tecnologia; proporcionar que alunos do curso façam declarações de imposto de
renda de pessoa física; possibilitar o relacionamento de atividades práticas com a teoria
estudada em sala de aula. Metodologia: Foram utilizados como recursos os programas
específicos disponibilizados pelo site da Receita Federal para elaboração das
Declarações de Imposto de Renda de Pessoas Físicas bem como para o envio destas
para o sistema de recepção da Receita Federal do Brasil. Para isso, foi utilizado o
Laboratório V-111, que possui 26 máquinas como infraestrutura. O suporte foi
realizado por alunos e pelo professor responsável pelo projeto.  Resultados: Para
atendimento aos objetivos propostos, foi realizada uma palestra no dia 29/03/2014,
denominada “Capacitação – Imposto de Renda da Pessoa Física”, com 29 ouvintes, no
Auditório Sr. Zezinho. Foi realizada ainda uma capacitação no dia 12/04/14,
denominada \\\"Parte Prática do IRPF\\\", com 24 participantes, no Laboratório de
Práticas Contábeis. Foram realizados atendimentos nos dias 14 a 16/04/2014 e
22/04/2014 a 25/04/2014, que resultaram em 18 declarações de IRPF elaboradas e
transmitidas.  Conclusão: O projeto foi relevante pois preparou os alunos participantes
para ingressar posteriormente no mercado de trabalho e proporcionou ao aluno contato
com a comunidade. Além disto, o projeto propiciou aos alunos a prática contábil
através das regras e normas para elaboração do Imposto de Renda de Pessoa Física.
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