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RESUMO
Em março de 2020 o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Sul (IFRS), através do Campus Viamão, começou o processo de
implantação do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) na Instituição. O NAF
foi idealizado em 2011 pelo auditor da Receita Federal do Brasil (RFB), Clóvis
Belbute Peres, com o objetivo de promover auxílio gratuito aos contribuintes
de baixa renda através de uma parceria entre a RFB e Instituições de Ensino.
Os atendimentos são realizados nas Instituições de Ensino pelos estudantes
com apoio dos docentes e, se necessário, com suporte da RFB. O NAF - IFRS
Campus Viamão surge através de um programa de extensão para proporcionar
aos estudantes a formação e disseminação sobre a função social dos tributos,
direitos e deveres associados à tributação; qualificar o futuro profissional por
meio de uma vivência prática, possibilitando a aplicação do seu aprendizado
acadêmico, assim como a geração de conhecimento acerca das obrigações
tributárias através de discussões, palestras e grupos de estudos. Desde a sua
constituição, em março, até setembro foram realizados 16 atendimentos pelo
NAF - IFRS Campus Viamão, além da produção e divulgação de material relacionado à área tributária.
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Introdução
O programa NAF - Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal tem caráter extensionista e social, sendo
desenvolvido em parceria com a Receita Federal do Brasil. Busca atingir a comunidade local (Viamão),
prestando suporte contábil e fiscal a pessoas físicas de baixa renda, principalmente na elaboração
da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física. Também é prestado auxílio às
microempresas, microempreendedores individuais e entidades sem fins lucrativos.
Considerando a missão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Sul: “Ofertar educação [...] promovendo a formação integral de cidadãos para enfrentar e superar
desigualdades sociais, econômicas, culturais e ambientais, garantindo a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão e em consonância com potencialidades e vocações territoriais” (IFRS
- PDI, 2019), o programa NAF alinha-se muito ao propósito da Instituição, pois atua em todas as
áreas ensino, pesquisa e extensão. Ainda, essa iniciativa auxilia também na formação profissional
que priorize a responsabilidade social dos estudantes do IFRS.
O programa tem como objetivos: a) proporcionar aos estudantes a formação sobre a função social
dos tributos e dos direitos e deveres associados à tributação; b) qualificar o futuro profissional por
meio de uma vivência prática, proporcionando a aplicação prática do seu aprendizado acadêmico,
o que gera conhecimento acerca das obrigações tributárias; e c) disponibilizar orientação contábil
e fiscal pelos estudantes à pessoas físicas de baixa renda, bem como a microempresas, microempreendedores individuais e entidades sem fins lucrativos.

Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF
o NAF foi criado em 2011, pelo auditor fiscal da RFB Clóvis Belbute Peres, com objetivo de
fornecer suporte gratuito à pessoas físicas de baixa renda e aos microempreendedores, através da
parceria entre a RFB e Instituições de Ensino (PERES, 2014). De acordo com a Receita Federal do
Brasil (2020), existem mais de 300 NAF’s no Brasil e mais de 200 em países da América Latina com
apoio do Eurosocial. Este é um programa de cooperação entre a União Europeia e a América Latina
que contribui para reduzir desigualdades sociais (EUROSOCIAL, 2020).
Para a Receita Federal do Brasil (2020), o NAF não funciona como um escritório de contabilidade
e sim como um local de orientação para os contribuintes de baixa renda. Todos os atendimentos
são executados pelos estudantes com o devido suporte do docente responsável (coordenador do
NAF na Instituição de Ensino).
No ano de 2020, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul –
IFRS Campus Viamão, localizado na Avenida Senador Salgado Filho, 7000, no bairro Querência na
cidade de Viamão/RS, resolveu somar-se à RFB para implantação do NAF na Instituição. Essa parceria,
que envolve estudantes do Ensino Médio (Curso Técnico em Administração), é a primeira a nível
nacional, pois todos os demais NAF’s são formados por estudantes do ensino superior dos Cursos de
Ciências Contábeis e Comércio Exterior. O programa atende a comunidade local (Viamão), prestando
suporte contábil e fiscal a pessoas físicas de baixa renda no auxílio à execução e orientações sobre
assuntos contábeis e fiscais.
Para a implementação do programa no ano de 2020 foi selecionada uma estudante bolsista que
recebe continuamente formação sobre os assuntos contábeis e fiscais abordados nas demandas dos
contribuintes. É responsabilidade da bolsista, junto com a coordenação do programa, auxiliar os
contribuintes. O assessoramento durante a pandemia da Covid-19 está ocorrendo de forma virtual
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através do e-mail institucional do programa: projetonaf@viamao.ifrs.edu.br. Diante das dificuldades
impostas pela pandemia, o NAF em implantação IFRS Campus Viamão realizou, desde março deste
ano, 16 atendimentos de forma remota. Os auxílios foram sobre os seguintes assuntos:
 orientação para elaboração do Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF;
 auxílio para alteração de nome no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
 orientação para abertura de Microempreendedor Individual - MEI;
 elaboração da Declaração Anual do Simples Nacional - DASN-SIMEI;
 dúvidas sobre consulta de situação fiscal;
 esclarecimento sobre isenção de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;
 auxílio para elaboração de Recibo de Pagamento Autônomo - RPA;
 e dúvidas sobre Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR.
Além dos atendimentos aos contribuintes a estudante bolsista (1º ano do Curso Técnico em
Administração Integrado ao Ensino Médio) realiza ações de divulgação do programa. Foram criadas contas nas redes sociais, Facebook e Instagram, onde semanalmente são realizadas publicações
sobre assuntos contábeis e fiscais. Para contribuir com a propagação da educação fiscal, o NAF em
implantação IFRS Campus Viamão elaborou um jogo para ser utilizado com estudantes do ensino
fundamental, onde são trabalhados alguns conceitos sobre o tema. O jogo foi montado através da
plataforma Efuturo e pode ser acessado a partir do link: http://bit.ly/jogoedufiscal. A figura 1 apresenta o formato inicial do jogo.

Figura 1. Jogo sobre educação fiscal – Caminho do saber. Fonte: Próprias autoras (2020).
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Uma das propostas para o ano de 2020 do NAF em implantação IFRS Campus Viamão era a realização de oficinas, palestras e/ou bate-papo nas escolas públicas da rede municipal para contribuir
com o processo de educação fiscal no município de Viamão. Contudo, em função da pandemia do
Coronavírus, as atividades presenciais nas escolas estão suspensas desde março, inviabilizando,
assim, a execução dessas atividades. Esse objetivo deve ser retomado em 2021.

Conclusão
O Compromisso social está presente tanto na visão quanto nos valores do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e, portanto, o programa em questão está alinhado aos objetivos da Instituição, pois auxilia pessoas de baixa renda. Outro ponto a ser destacado
é que o programa proporciona a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Quanto a
extensão, a comunidade local contará com assessoria contábil e fiscal gratuita. Em relação ao ensino,
possibilita aos estudantes colocar em prática os conteúdos trabalhados em sala de aula. Por fim, são
necessárias pesquisas, sobre temas contábeis e fiscais, para execução dos atendimentos, pois nem
todas as demandas terão uma resposta imediata. Outro ponto a ser destacado é a disseminação
da educação fiscal, pois esta tem como propósito a participação do cidadão no funcionamento e
aperfeiçoamento dos instrumentos de controle social e fiscal do Estado.
Por fim, considerando-se que o NAF está no processo de implantação, tendo iniciado suas
atividades em março deste ano, contando com estudante bolsista a partir de 01 de setembro,
e que os atendimentos estão acontecendo de forma remota, durante esses poucos meses de
trabalho ocorreram 16 atendimentos. Isso leva a crer que o NAF em implantação IFRS Campus
Viamão está no caminho correto. Fica para o ano de 2021 o desafio da divulgação do programa na comunidade e a execução dos objetivos impedidos de serem realizados em função da
pandemia vivida neste ano.
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