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Resumo: 
O curso de extensão Educação Fiscal e Cidadania caracteriza-se pela capacitação de 
cidadãos sobre o tema da Educação Fiscal, que envolve temas como, Funções do 
Estado, Tributação, Gastos Públicos, Transparência e Controle Social. O Projeto 
objetiva suprir uma lacuna na formação do cidadão, ampliando a possibilidade de uma 
cidadania mais ciente e, capaz de ser protagonista de mudanças. Objetiva também, 
formar multiplicadores da cidadania fiscal. Dentre os projetos de multiplicação do tema 
destaca-se o realizado com aproximadamente 25 alunos de EJA (Educação de Jovens 
Adultos) da Escola Municipal Afonso Guerreiro Lima, do Bairro Lomba do Pinheiro, 
em 2016. Em função da realidade socioeconômica dos referidos alunos, os 
organizadores do projeto, alunos da 1º edição, optaram por uma metodologia distinta 
da utilizada com os graduandos da UFRGS, com saídas de campo (para a 
identificação de bens e serviços públicos no Bairro) e outros trabalhos práticos, 
paralelamente às aulas teóricas. Em relação ao público alvo, das 7 edições, a 2º, 
(2016/I) e 6º edições (2018/I) foram às lideranças comunitárias do Bairro Lomba do 
Pinheiro/POA e trabalhadores do Centro de Promoção da Criança e do adolescente 
(CPCA), sendo que o curso ocorreu no CPCA. A 1º (2015/II), 3º (2016/II), 4º (2017/I), 
5º (2017/II), e 7º (2019) edições foram para público variado e ofertado na 
FCE/UFRGS. A 8º edição (2020) está sendo remota, com 600 inscritos. As aulas são 
ministradas por docentes da UFRGS, auditores-fiscais e especialistas em temas 
fiscais nas três esferas de governo. São parceiros, a Faculdade de Ciências 
Econômicas e o Centro de Estudos Internacionais sobre Governo/UFRGS, a 
Superintendência da Receita Federal do Brasil da 10ª Região Fiscal Alfândega POA, 
a Secretaria Estadual da Fazenda, através da Receita Estadual, a Prefeitura Municipal 
de POA através do Programa Municipal de Educação Fiscal de Porto Alegre 
(PMEFPA) e o Instituto Justiça Fiscal (IJF). 


