
NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E FISCAL (NAF) 

 

A FANS – Faculdade de Nova Serrana, em parceria com a Receita Federal de 

Divinópolis, no dia 25 de outubro de 2018, firmou convênio com o Núcleo de 

Apoio Contábil e Fiscal (NAF), para oferecer, gratuitamente, assistência 

contábil e fiscal para empreendedores e a população de baixa renda em geral, 

ajudando na resolução de trâmites fiscais e previdenciários.  

Destaca-se que a chegada do NAF na instituição é um marco para a faculdade, 

que tem como objetivo levar informação e conhecimento para a sociedade. 

Os atendimentos serão realizados por alunos e professores do curso de 

Ciências Contábeis da FANS e entre os serviços disponibilizados estão 

declaração de imposto de renda, cadastros de pessoa física, abertura de 

microempresas, entre outros. 

De acordo com o professor Agilson Emerson da Silva, coordenador do curso de 

Ciências Contábeis, essa parceria é um diferencial, já que os alunos chegarão 

ao mercado de trabalho não só com o conhecimento teórico, mas também, com 

uma experiência prática.  

Para a coordenadora do Proex, Sra. Franciane Lamóia, o projeto é uma 

oportunidade de intercâmbio de informação entre alunos, professores e o 

mercado de trabalho. 

Esta aproximação dos acadêmicos com a Receita Federal é segundo o Diretor 

Fábio Fonseca Saldanha, muito relevante para que os futuros Contadores, 

além de prepará-los para o mercado de trabalho, eles desempenharão papel 

importantíssimo para comunidades menos informadas, que perdem tempo ao 

deslocarem à Delegacia da Receita Federal em Divinópolis, sendo que muitas 

destas situações poderiam simplesmente com um clique no Sitio da Receita 

serem facilmente resolvidas. 

Através dessa parceria, a Receita Federal fará palestras, cursos e treinará 

acadêmicos do curso de Ciências Contábeis para que façam esses 

atendimentos iniciais de orientação ao cidadão, repassando informações fiscais 

e contábeis, esclarecendo dúvidas e até mesmo indicando os procedimentos a 

serem adotados de acordo com cada caso. 



O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF – é um projeto desenvolvido 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. 

A IES irá oferecer um espaço em suas instalações onde alunos, capacitados 

em cursos ministrados pela Receita Federal, prestam atendimento à sociedade, 

além de desenvolver a moral tributária e levar cidadania às comunidades. 

Representando a Receita Federal de Divinópolis, esteve presente na FANS os 

Senhores Sergio Mascarenhas e Anderson José Ribeiro Saleme, que 

apresentaram a proposta do NAF para Direção Geral, Coordenação de Curso, 

Corpo Docente de Ciências Contábeis, Coordenação do Proex e Gerência 

Administrativa. 

O projeto foi aprovado pela Fundação Educacional Fausto Pinto da Fonseca e 

Diretoria Geral, encontra-se em fase de assinatura. A FANS irá agendar a data 

para inauguração do núcleo e assinatura do mesmo. 

 

 



 

 

 

 

 



 


