
PROJETO DE EXTENSÃO EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA 

Coordenadora: profª Rosa Angela Chieza; Francisco de Carvalho Santana. 

O curso de extensão Educação Fiscal e Cidadania caracteriza-se pela capacitação de cidadãos sobre o tema 

da Educação Fiscal, o qual envolve questões relativas às Funções do Estado, Tributação, Gastos Públicos, 

Transparência e Controle Social. O objetivo é a qualificação de cidadãos no âmbito interno da UFRGS (alunos, 

professores e funcionários) e externo (estudantes de escolas, associações de bairro, participantes de movimentos 

sociais, dentre outros), visando o despertar da cidadania, através de uma reflexão sobre o Estado, a estrutura 

tributária e dos gastos do Estado brasileiro. A relevância do Projeto de Educação Fiscal se dá através do 

entendimento de que, para construirmos uma sociedade mais justa e igualitária, devemos ter cidadãos cientes e 

críticos a cerca da atuação Estatal, possibilitando assim, que sejam agentes protagonistas de mudanças.  

A primeira edição do curso foi realizada no 2º semestre de 2015, na FCE/UFRGS,  com 60 alunos da 

Universidade dos mais variados cursos, os quais foram capacitados por um grupo de docentes com atuação 

profissional nas áreas especificas). O curso foi composto por 24 horas-aula e ocorreu aos sábados. Além da 

qualificação dos universitários, objetivou adicionalmente, identificar entre os estudantes, 

multiplicadores/disseminadores voluntários para darem sequência à próxima fase da atividade, na Escola Municipal 

Afonso Guerreiro Lima, localizada no Bairro Lomba do Pinheiro, nesta cidade. Esta atividade conta com o apoio de 

15 alunos disseminadores da UFRGS, que desenvolve, atualmente, um trabalho com uma turma de 

aproximadamente 25 alunos de EJA - Educação de Jovens Adultos. Em função da realidade socioeconômica dos 

alunos da referida Escola, metodologia distinta foi utilizada em relação à usada com os graduandos da UFRGS. 

Optou-se por saídas de campo (para a identificação de bens e serviços públicos no Bairro) e de outros trabalhos 

práticos (como por exemplo, realização de relatórios), paralelamente às aulas teóricas, ministradas pelos docentes 

das respectivas áreas. Os disseminadores voluntários da UFRGS auxiliam os alunos na realização das referidas 

atividades.  

 A segunda edição do curso foi realizada no 1º semestre de 2016 para um grupo de Lideranças 

Comunitárias da Lomba do Pinheiro, no CPCA (Centro de Promoção da Criança e do Adolescente) da Lomba do 

Pinheiro, com carga horária de 40 horas.  

 A terceira edição do curso será ofertada no 2º semestre de 2016, novamente à comunidade da UFRGS. 

Assim, objetiva-se difundir aos diferentes públicos beneficiários a educação fiscal, entendida como uma importante 

ferramenta de promoção qualificada da prática cidadã. 

Descritores: Educação Fiscal; Tributação; Gastos Públicos; Cidadania. 

 


