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Às quatorze horas e nove minutos do dia 12 de novembro de 2020, por meio remoto através da 1 

plataforma Google Meet, foi realizada reunião extraordinária do Departamento de Contabilidade de 2 

Macaé (MCT) com a presença dos seguintes professores: Gabriel Augusto de Sousa, Chefe do 3 

Departamento de Contabilidade de Macaé (MCT) e Presidente da Reunião, Jonathas Coelho Queiroz 4 

da Silva, Mauro Silva Florentino,  Angelo Mario Prado Pessanha, Sylvio Merhy de Carvalho, Erica 5 

Jann Velozo e Dario Bezerra de Andrade e das representantes estudantis: Lauren e Luana Riscado,  6 

para deliberarem sobre: 1 - Apreciação quanto à continuidade do projeto de extensão Núcleo de 7 

Apoio Contábil e Fiscal (NAF) para os anos de 2020 e 2021; Conferido o número de presentes e 8 

havendo quórum o Presidente da reunião deu início a mesma. 1 - Apreciação quanto à continuidade 9 

do projeto de extensão Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) para os anos de 2020 e 2021:O 10 

professor Dário apresentou o pedido de aprovação do projeto de extensão denominado Núcleo de 11 

Apoio Contábil e Fiscal(NAF) para os anos de 2020 e 2021 à Plenária Departamental para que o 12 

projeto de extensão possa ser submetido à Pró-reitoria de extensão (PROEX).O professor Dario expôs 13 

um breve histórico do projeto NAF dizendo que desde 2010 o projeto realiza atendimentos aos 14 

contribuintes com perfil de hipossuficiência financeira, auxiliando-os no preenchimento e 15 

transmissão da declaração do Imposto de Renda. E que outro público-alvo do NAF é o 16 

Microempreendedor Individual, auxiliando-os no preenchimento da declaração do imposto de renda 17 

anual. Além dos MEIs, outro perfil de contribuinte alcançado pelo NAF é o da zona rural com auxílio 18 

no preenchimento da declaração do imposto de renda da atividade rural. O número de atendimentos 19 

realizados pelo NAF tem alcançado, em média, 600 atendimentos por ano. O professor Dário explicou 20 

que excepcionalmente em 2020, devido a pandemia, o atendimento foi realizado de forma virtual 21 

através de e-mails, whatsApp, realizando também ligações telefônicas para que o atendimento não 22 

fosse interrompido e os contribuintes não ficassem desassistidos. O professor Dário informou que nos 23 

últimos anos o projeto cresceu e se tornou uma parceria entre o curso de Ciências Contábeis e a 24 

Receita Federal do Brasil. Após a apresentação do professor Dário, foi submetida a proposta de 25 

manutenção do projeto à Plenária. A Plenária aprovou por unanimidade o projeto Núcleo de Apoio 26 

Contábil e Fiscal (NAF) para os anos de 2020 e 2021.As representantes estudantis Lauren e Luana 27 

Riscado informaram que podem ampliar a divulgação do NAF junto aos estudantes para que se possa 28 

ampliar o número de participantes discentes no projeto. Findo o assunto, sem que houvesse mais 29 

nenhuma manifestação dos presentes o presidente da reunião agradeceu mais uma vez a presença de 30 

todos e declarou encerrada a mesma e lavrou a ata que vai por ele assinada.  31 
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