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Introdução: O projeto Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF foi criado com o
intuito de oferecer consultoria contábil e fiscal para atender às demandas da parcela
menos favorecida da população. O projeto resulta de uma parceria entre o curso de
Ciências Contábeis do Unileste e a Receita Federal do Brasil, através da Delegacia de
Coronel Fabriciano. O projeto oferece a condição para que sejam realizados
atendimentos de consultoria contábil e fiscal a microempreendedores,
microempresários, pessoas físicas e entidades, de forma a possibilitar que os alunos
tenham contato com a prática e com o público por meio dessa atividade. Objetivo:
Prestar consultoria contábil e fiscal a microempreendedores, microempresários,
pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos; Exercer atividades de cunho social e
coletivo no âmbito regional, associadas às atividades contábeis; Possibilitar que o
aluno relacione atividades práticas com a teoria estudada em sala de aula.
Metodologia: Serão utilizados os recursos fornecidos pelo site da Receita Federal e
pelo site do Portal do Empreendedor para dar suporte ao público alvo do projeto. Para
isso, será utilizado o Laboratório V-109, que possui 10 máquinas distribuídas em 4
baias, além de uma recepção e uma sala de reuniões. O suporte será dado pelos alunos
da disciplina inscritos no projeto, e por um (a) estagiário (a) contratado (a) pelo
Unileste e pelos professores do curso.  Resultados: Assessoria ao projeto Comunidades
em ação no Terceiro Setor das comunidades de Periquito e Cocais das Estrelas em
parceria do Unileste com o Instituto Cenibra. Assistência junto à   Prefeitura de
Coronel Fabriciano no intuito de dar suporte à Associação Nova Vida de Materiais
Reciclados. Atendimento à contribuintes da Receita Federal, verificando a situação
cadastral do CPF, certidão negativa, análise de pendências, criação de código de
acesso, orientações básicas, ajuda na navegação no Portal da Receita Federal e
informações gerais. Auxílio aos Microempreendedores Gerais com orientações,
registros, cálculos de guias e elaboração de declaração do MEI. Fornecimento de
suporte ao Projeto IRPF elaborando declarações de Imposto de Renda para a
comunidade acadêmica e público externo. Consultoria para entidades sem fins
lucrativos com orientação sobre obrigações acessórias e forma de prestação de contas.
Conclusão: O projeto é relevante, pois possibilita aos alunos prestar consultoria
contábil e fiscal à microempreendedores, pessoas físicas e entidades sem fins
lucrativos. Permitindo que os alunos exerçam atividades de cunho social e coletivo,
associadas às atividades contábeis, além de possibilitar o relacionamento de atividades
práticas com a teoria acadêmica.
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