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O município de Canoas, localizado na Região Metropolitana de Porto Alegre, no estado do Rio Grande 
do Sul, conta com uma população estimada em 348.208 pessoas (2020), um índice de desenvolvimento humano 
municipal de 0,750 (2010) e um PIB per capita de R$ 55.103,53 (2017), possui 6.973 empresas no mercado formal 
de trabalho que são responsáveis pelo total 83.288 vínculos com carteira assinada, assim como mais 21.946 
empreendedores individuais, dinamizando a atividade econômica tanto do município como da região. As empresas 
estão distribuídas em microempresas (5.650, 81%), pequenas empresas (1.090, 16%), médias empresas (117, 2%) 
e grandes empresas (116, 2%), já a força de trabalho distribui-se nas microempresas (14.682, 18%), nas pequenas 
empresas (21.230, 15%), nas empresas médias (7.957, 10%) e nas grandes empresas (39.419, 47%) de acordo com 
os dados da RAIS de 2018, último ano disponível. Desta forma é um amplo mercado demandando serviços e 
profissionais ligados à área de gestão e negócios, mais especificamente na área contábil, fiscal e financeira.

Neste sentido a Universidade La Salle, fazendo jus a sua vocação comunitária, no ano de 2018, por 
intermédio do Curso de Ciências Contábeis efetuou as primeiras mentorias com os alunos para que estes 
pudessem estar à frente dos atendimentos relacionados às dúvidas e preenchimento da Declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física, então denominado como “Mutirão do IR”. Os atendimentos ocorreram no mês de abril 
no Canoas Shopping, localizado no município de Canoas, nesta ação, foram contabilizados 13 atendimentos e 
15 alunos envolvidos. 

A mesma prática foi efetuada e com maior aderência por parte dos alunos no ano de 2019, sendo que 
no mês de abril foram efetuados novos atendimentos no “Imposto de Renda Solidário”. Os alunos tiveram a 
oportunidade de participar de um treinamento focado em informações relevantes para o preenchimento e envio 
da Declaração de IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) e participaram dos atendimentos em duas tardes de 
sábados, das 14 às 18 horas, sendo que os atendimentos ocorreram novamente em Canoas. Foram 25 alunos 
envolvidos, que auxiliaram 43 pessoas em diversas duvidas e preenchimento do IRPF. 

Como o município de Canoas não possuía estes atendimentos de forma contínua, e com este processo 
amadurecido, criou-se na Universidade o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF). O NAF é um núcleo que 
foi desenvolvido em 2011 pela Receita Federal em parceria com as Instituições de Ensino Superior - IES, cujo 
objetivo é oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo, 
ações que ocorrem durante todos os meses do ano. Atualmente, existem mais de 300 núcleos formalizados no 
Brasil e mais de 200 em 11 países da América Latina.

No ano de 2020, em pleno isolamento social devido a pandemia da COVID-19, foi inaugurado o NAF 
da Unilasalle em 04 de maio, como pode ser visto na imagem 1. A Universidade La Salle, por meio do Curso de 
Ciências Contábeis oferece um espaço em suas instalações onde alunos, capacitados em cursos ministrados pela 



Empreendedorismo e Inovação na Universidade La Salle

57

Receita Federal e pela própria Universidade, prestam atendimento à sociedade, além de desenvolver a moral 
tributária e levar cidadania às comunidades.

O núcleo justifica-se por proporcionar aos estudantes formação sobre a função social dos tributos, 
direitos e deveres associados à tributação, bem como complemento na qualificação do futuro profissional por 
meio da vivência prática, proporcionando a aplicação do seu aprendizado acadêmico, assim como a geração 
de conhecimento acerca das obrigações tributárias em discussões, palestras, grupos de estudo, treinamentos e 
visitas guiadas à Receita Federal. Além desta justificativa, o NAF (Professores e Alunos) tem por fundamento 
estreitar a relação Universidade (nível Brasil) versus Comunidade, e para isso se utiliza das mídias digitais que 
oferecem uma comunicação simples, ágil e inovadora.

O núcleo proporciona aos alunos a vivência prática da profissão, com foco tributário/fiscal/social, 
abrangendo os serviços de orientação sobre MEI (Microempreendedor Individual) cadastramento de CPF 
(Cadastro de Pessoa Física) e CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica); declaração do IRPF (Imposto 
de Renda Pessoa Física); certidões negativas de débitos PF e PJ; situação fiscal da PF; programas e serviços 
disponíveis no Portal RFB (Receita Federal do Brasil); Certificação Digital.

Desta forma o Núcleo tem como objetivo, oferecer aos alunos a prática profissional contemplada em 
um dos Projetos Integradores do Curso, com foco fiscal/tributário, e de empreendedorismo fomentando o 
protagonismo dos estudantes em suas aprendizagens para o desenvolvimento de suas capacidades e habilidades 
humanas, críticas e criativas para a melhor qualidade de vida.

Este fim é desdobrado em: (1) aproximar o acadêmico dos atendimentos da Receita Federal do Brasil – 
RFB, em especial a Delegacia da Receita Federal de Novo Hamburgo; (2) Proporcionar a aproximação dos alunos 
na resolução de problemas reais da comunidade, oportunizando aos acadêmicos vivenciar situações práticas e 
reais, aplicando o conhecimento aprendido em sala de aula; (3) capacitar os alunos por meio de seminários, 
visitas técnicas, atendimento contábil real, grupos do NAFs de outros estados e países para que o aluno esteja 
melhor preparado para efetuar a leitura e análise dos cenários, buscando a melhor resolução; (4) estimular 
atitudes empreendedoras e cooperativas, visando o enfrentamento dos desafios da comunidade, do trabalho e da 
sociedade atual, estreitando a relação entre teoria e prática; (5) fomentar a atitude empreendedora dos estudantes 
da Rede La Salle; (6) possibilitar a captação e a retenção de alunos tanto para a Educação Básica quanto para a 
Educação Superior e (7) proporcionar oficinas aos alunos do ensino fundamental e médio da rede La Salle com 
a Educação Fiscal e Financeira e teatro que ensina de forma lúdica a importância dos tributos. 

Com base nestas premissas, o NAF possibilita ao aluno viver a experiência profissional por meio de 
cases reais. Aprimorando os serviços prestados e envolvendo os pólos de todo o país, o NAF da Unilasalle efetua 
atendimentos presenciais e on-line. Desta forma a universidade poderá evidenciar nas mídias a efetividade da 
vivência na prática, apresentada na nova graduação, sendo fomentada a conexão com comunidade local e de 
todo o país por intermédio dos pólos.

O público-alvo do Núcleo é tanto os alunos dos cursos presencial e dos polos EaD da área de Gestão e 
Negócios, professores, pessoas físicas e Microempreendedores Individuais de baixa renda. Os alunos vivenciam 
a prática, por meio do Projeto Integrador do Curso assim como por voluntários da área de Gestão de Negócios.

Os Cursos envolvidos no projeto são os Cursos de Bacharelado em Ciências Contábeis e Administração 
e os Cursos Tecnológicos em Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística e Gestão Pública (presencial e 
EaD), proporcionando os benefícios diretos de qualificação dos alunos para o mercado de trabalho; assim como 
atuação junto à comunidade e a preparação do indivíduo como parte da sociedade, bem como a inserção dos 
acadêmicos em projetos sociais e empreendedores e pôr fim a visibilidade para o Curso e para a Universidade na 
comunidade de Canoas.
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Isso posto, a ação-intervenção pedagógica no curso de Ciências Contábeis enfatiza o aprofundamento 
teórico na sua relação com os diferentes cenários de aprendizagem e prática nos quais se desenvolvem 
especialmente as ações vinculadas ao Núcleo Integrador NAF, núcleo que poderá ser trabalhado em parceria 
com os demais cursos da área de Gestão de Negócios e de Direito e Política. Para tanto, o estabelecimento 
de relações de parceria e o vínculo com órgãos como a Receita Federal do Brasil - RFB, o Conselho Regional 
de Contabilidade - CRC, o Sindicato dos Lojistas da região, o Foro de Canoas são efetuadas, assim como o 
atendimento e prestação de serviços fiscais à comunidade de baixa renda e MEI e visitas técnicas perpassam o 
percurso formativo. São adotadas diferentes metodologias e estratégias de ensino, com ênfase naquelas centradas 
no aluno como sujeito de aprendizagem e apoiadas no professor como facilitador e mediador do processo, com 
vistas à formação integral e adequada do estudante, articulando ensino, pesquisa e extensão.

A pesquisa e prática são adotadas como um princípio educativo e pedagógico e a extensão como 
espaço privilegiado de articulação entre teoria e prática, formação e mundo do trabalho, universidade e 
sociedade. Considerando o exposto, o uso de metodologias ativas é incentivado no curso em todos os seus 
componentes curriculares a fim de desenvolver a capacidade do estudante de aprender a aprender, por meio 
do seu protagonismo, da valorização de aprendizagens e conhecimentos anteriores, de atividades interativas e 
colaborativas, da contextualização e da problematização do ensino.

Este núcleo capacita de forma direta os alunos na prática contábil, possibilitando a orientação dos 
contribuintes e pequenas empresas. Contribuindo ainda, por meio do conhecimento acadêmico e vivências 
inovadoras a formação integral de pessoas capazes de fazer escolhas e tomar decisões individuais e em grupo, com 
foco em uma sociedade sustentável e solidária. Para a comunidade este núcleo será extremamente importante no 
sentido de facilitar e aproximar as demandas que hoje são atendidas somente pela RFB, além dos atendimentos 
serem totalmente gratuitos, os acadêmicos oferecerão atendimentos de qualidade, com prazos mais aderentes 
às necessidades dos contribuintes e com uma linguagem de mais fácil acesso e compreensão por aqueles que 
possuem pouco entendimentos das leis fiscais / tributárias.

Objetiva-se que o NAF possua forte relação com ações promovidas nos Núcleos do SINERGIA e Projeto 
Educação Financeira, ambos da Área de Gestão e Negócios, assim como a Receita Federal no município de 
Canoas e Novo Hamburgo as quais, nos auxiliaram na abertura e continuidade do núcleo, bem como parceiros 
externos (empresas, agências de fomento, entidades da área de educação) que auxiliam na sustentabilidade da 
proposta na matriz deste núcleo.

Considerando as ações efetuadas pelo NAF, o primeiro webinar com a presença de integrantes da Receita 
Federal para explicar as ações e sanar dúvidas ocorreu em 15 de maio, como é possível ver na imagem 2. Ainda 
no primeiro semestre se candidataram 64 alunos para 15 vagas disponíveis, sendo efetuados 75 atendimentos 
aos contribuintes. Estes alunos, efetuaram atendimentos on-line sanado as dúvidas dos contribuintes, dentre 
elas, consultas gerais e muitos atendimentos na elaboração da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, 
outras sendo experiências atípicas, como por exemplo, atendimentos a contribuintes que necessitavam de auxílio 
nas últimas 5 (cinco) declarações. Foram atendidas também, consultas referentes a tributação ou entrega de 
obrigações acessórias de pessoas jurídicas tributadas pelo simples nacional e regularização através de consulta 
de contribuinte que não tinha regularizado a sua propriedade rural ou através da entrega da declaração do ITR.

No segundo semestre de 2020, foi aberto novo edital e mais 95 alunos inscritos para 15 vagas. Realizou-
se no final do mês de agosto uma Webinar de apresentação da nova equipe, como segue na imagem 3. As ações 
podem ser acompanhada através da conta no facebook NAF da Universidade La Salle <https://www.facebook.
com/groups/987381788350839>, para divulgar as ações do Núcleo. 
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Ações Núcleo de Apoio Contábil - NAF 

Fonte: Acervo pessoal

Notícia do JC Contabilidade sobre o NAF da Universidade La salle

Fonte: Flickr (2016)21

21  Saiba mais em: <https://www.jccontabilidadessa.com.br/noticias/tecnicas/2016/04/27/nucleo-de-apoio-contabil>.


