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Jerônymo Xavier Neto – jxaviern@gmail.com1 

Michael Antony da Silva – michael_mas@outlook.com2 

Sandro Rogério Camargo – srcamargo@uepg.br3 

 

Resumo: Este é o resultado da análise do trabalho desenvolvido pelo PROJIR, projeto de extensão da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa – UEPG, no ano de 2018. Tal projeto envolve professores e acadêmicos do curso de 

Ciências Contábeis, os quais dedicam seu tempo e dirigem esforços para orientar o público que solicita 

atendimento relacionado à Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, e efetivamente realizar tal declaração. 

No ano de 2018, os acadêmicos que participaram do PROJIR, junto aos professores orientadores, realizaram a 

declaração de imposto de renda de 261 pessoas, entre as quais existem pessoas que fazem parte do quadro funcional 

da UEPG, e pessoas da comunidade externa à UEPG. Em análise de todos os dados foi possível constatar que dos 

261 (duzentos e sessenta e um) participantes, sua maioria é pertencente ao gênero feminino. Com isso é possível 

afirmar que o PROJIR cumpre com sua finalidade de atender a comunidade universitária e a comunidade externa 

através do empenho de docentes e acadêmicos para realização deste projeto de extensão. 

Palavras-chave: PROJIR. UEPG. Declaração de imposto de renda. Projeto de extensão. 

                                                 
1 Acadêmico estagiário no projeto; UEPG; Ciências Contábeis - jxaviern@gmail.com 

2 Acadêmico estagiário no projeto; UEPG; Ciências Contábeis - michael_mas@outlook.com 

3 Coordenador do projeto; UEPG; Ciências Contábeis – srcamargo@uepg.br 
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PROJIR – SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E PREENCHIMENTO 

DE IRPF PARA A COMUNIDADE 

PÚBLICO-ALVO  

O público alvo do PROJIR é toda e qualquer pessoa física da comunidade em geral, 

desde que, necessite preencher, declarar, tirar dúvidas e entregar ou não, à Receita Federal do 

Brasil, sua Declaração de Imposto de Renda. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O local de desenvolvimento das atividades do PROJIR ocorrem na sala 109 do bloco 

D, do campus central da Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

JUSTIFICATIVA 

O PROJIR surgiu para atender duas demandas bem específicas: uma da comunidade 

em geral e outra dos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis.  

Historicamente, em função da falta de uma política justa e adequada, por parte do 

governo federal, em relação à correção da tabela de incidência do Imposto de Renda Pessoa 

Física, cresce cada vez mais o número de pessoas que percebem rendimentos que não chegam 

a somar dois salários mínimos por mês e tem retenção de imposto de renda na fonte, tendo 

consequentemente, a obrigação de preencher e entregar a declaração de imposto de renda. 

Sendo assim, uma parcela significativa da população assalariada precisa cumprir com 

sua obrigação de preencher e entregar, anualmente sua declaração de imposto de renda, 

obrigação essa que demanda de conhecimentos técnicos peculiares ao profissional da 

contabilidade, que por sua vez, normalmente cobra por tais serviços, tornando assim, essa 

obrigação fiscal, um ônus financeiro para o cidadão trabalhador, já espoliado pela injusta 

incidência do imposto sobre tímidos rendimentos. 
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Voltando então, o PROJIR atende aos anseios da comunidade, principalmente 

daqueles trabalhadores que possuem parcos rendimentos anuais, no entanto, se enquadram nos 

cidadãos que precisam “prestar contas ao leão” e preencher e entregar sua declaração de 

imposto de renda, serviço este, entre outros, que o projeto realiza de forma gratuita. O projeto, 

também, por outro lado, atende uma demanda dos acadêmicos quando lhes oportunizam a 

confrontação teoria versus prática de uma das funções do profissional da contabilidade ao 

permitir que participem de todo o processo do projeto (atendimento ao público, orientação, tira 

dúvidas, consultoria, preenchimento e entrega da declaração do imposto de renda para a 

comunidade.  

OBJETIVOS 

Diante de todo o exposto, o objetivo desse trabalho consiste em apresentar os 

resultados obtidos das atividades desenvolvidas e realizadas pelo PROJIR no ano de 2018, no 

que se refere ao preenchimento e entrega das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física 

(DIRPF) ano base 2017. 

METODOLOGIA 

Durante os meses de março e abril de 2018, de segunda a sexta-feira no período da 

tarde, na sala 109 do bloco D, do campus central da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

docentes e discentes participantes do PROJIR, desenvolveram as atividades de orientação, 

consultoria, preenchimento e entrega das Declarações de Imposto de Renda para a comunidade 

universitária e a comunidade em geral. Nos demais meses (maio a dezembro) foram realizados 

os acompanhamentos das restituições previstas em cada lote disponibilizado, impressões de 

DARFs atualizadas para pagamento das parcelas do imposto, para aqueles contribuintes que 

por motivos pessoais não pagaram no vencimento a parcela, bem como, retificações de 

declarações que caíram na “malha fina” motivadas por falta de documentos que os contribuintes 

clientes do PROJIR não apresentaram no momento oportuno da realização da declaração do 

imposto de renda, tenha sido por desconhecimento, teimosia do declarante ou por  deixar para 

última hora  e não ter tempo hábil para solicitar determinado documento. 

RESULTADOS 

  Foram descritos e analisados os dados obtidos através da pesquisa documental, ou seja, 

através das 261 (duzentas e sessenta e uma) declarações que foram preenchidas e entregues à 
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Receita Federal do Brasil em 2018. Para fins de análise do trabalho, o público alvo foi separado 

em dois grupos a saber: público interno (representado pela comunidade interna à UEPG, ou 

seja, professores e funcionários) e público externo (representado pela comunidade externa à 

UEPG, ou seja a comunidade em geral, professores e servidores aposentados da UEPG). 

  Do montante de 261 (duzentos e sessenta e uma) pessoas para as quais o PROJIR 

realizou o preenchimento e entrega da DIRPF, em 2018, observa-se através da tabela 1 que a 

maioria das pessoas atendidas, ou seja, 137 (cento e trinta e sete) representando 52,49% 

(cinquenta e dois vírgula quarenta e nove por cento) pertencem ao gênero feminino, enquanto 

que as pessoas do gênero masculino totalizam 124 (cento e vinte e quatro) representando 

47,51% (quarenta e sete vírgula cinquenta e um por cento), demonstrando assim a 

predominância do público feminino, como usuários do PROJIR. 

  Realizando uma análise mais detalhada dos dados expostos na tabela 1, observa-se que 

houve uma maior participação do público externo, sendo em sua maioria do gênero masculino, 

com 83 (oitenta e três) contribuintes, enquanto do gênero feminino foram 80 (oitenta) pessoas 

atendidas. Observa-se também, que quando se trata do público interno, a maioria das pessoas 

atendidas foi do gênero feminino totalizando 57 (cinquenta e sete) contribuintes enquanto que 

do gênero masculino totalizou 41 (quarenta e um) contribuintes. 

 TABELA 1 - GÊNERO DO PÚBLICO ALVO DO PROJIR 2018 

Gênero do Público alvo do PROJIR 

Público Interno Público Externo 

Gênero Quantidade % Gênero Quantidade % 

Masculino 41 41,84 % Masculino 83 50,92% 

Feminino 57 58,16% Feminino 80 49,08% 

Total 98 100% Total 163 100% 

% I  37,55% % E  62,45% 

Fonte: Os Autores (2018)   

 

  Com relação à faixa etária dos usuários do PROJIR, após análise das 261 (duzentos e 

sessenta e uma) declarações entregues à RFB no ano de 2018, constatou-se que a média da faixa 

etária do público alvo do PROJIR foi de 52,61 (cinquenta e dois vírgula sessenta e um) anos de 

idade e a idade que mais apareceu (moda) foi 57 (cinquenta e sete) anos de idade. 

  Considerando por gênero, a média da faixa etária masculina foi de 50 (cinquenta) anos 

e a faixa etária mais recorrente (moda) foi de 51 (cinquenta e um) anos de idade. A média da 
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faixa etária feminina foi de 54,96 (cinquenta e quatro vírgula noventa e seis) anos de idade, e a 

idade mais recorrente (moda) foi de 57 (cinquenta e sete) anos de idade. 

 

GRÁFICO 1 – FAIXA ETÁRIA GERAL DO PÚBLICO ALVO DO PROJIR 2018 

Fonte: 

Os Autores (2018) 

Através do gráfico 1, observa-se que a maior concentração do gênero masculino está na 

faixa etária dos 46 (quarenta e seis) aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, tendo um 

quantitativo nesse faixa etária de 40 (quarenta) participantes sendo 15,33% (quinze vírgula 

trinta e três por cento) do público alvo total. Já o público do gênero feminino está concentrado 

na faixa etária de 56 (cinquenta e seis) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, com um total de 

46 (quarenta e seis) participantes totalizando 28,40% (vinte e oito vírgula quarenta por cento) 

do público alvo do PROJIR. 

Com o auxílio da tabela 2 têm-se a diferença entre todas as faixas etárias, gênero e 

origem do público alvo do PROJIR. 

Percebe-se que as faixas etárias com maior número de participantes do PROJIR é a de 

46 (quarenta e seis) a 55 (cinquenta e cinco) anos, juntamente com a de 56 (cinquenta e seis) a 

65 (sessenta e cinco) anos, com 76 (setenta e seis) participantes cada, logo a média da faixa 

etária geral do PROJIR foi de 52,61 (cinquenta e dois vírgula sessenta e um). O gênero 

masculino teve sua concentração na faixa etária de 46 (quarenta e seis) a 55 (cinquenta e cinco) 

anos com 40 (quarenta) participantes e o gênero feminino na faixa etária 56 (cinquenta e seis) 

a 65 (sessenta e cinco) anos com 46 (quarenta e seis) participantes. 
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TABELA 2 - FAIXA ETÁRIA DO PÚBLICO ALVO DO PROJIR 2018 

Faixa Etária do Público alvo do PROJIR 

Faixa Etária 
Público Interno Público Externo Total 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

Até 25 anos 0 0 3 4 3 4 

26 a 35 anos 2 2 12 8 14 10 

36 a 45 anos 7 7 18 5 25 12 

46 a 55 anos 18 15 22 21 40 36 

56 a 65 anos 10 25 19 21 30 46 

66 a 75 anos 4 8 6 16 9 24 

> 75 anos 0 0 3 5 3 5 

Sub total 41 57 83 80 124 137 

Total 98 163 261 

Fonte: Os Autores (2018)   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PROJIR é um projeto de extensão da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 

que existe há mais de 10 anos e permite aos acadêmicos atuarem na orientação e no 

preenchimento da declaração do imposto de renda de pessoas físicas, que solicitam tal 

atendimento. Assim, o PROJIR é um projeto que engrandece a instituição, proporcionando aos 

acadêmicos aprendizado prático sobre o assunto e a disponibilidade de um serviço gratuito e de 

qualidade à sociedade. 
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