RESUMO O curso de extensão Educação Fiscal e Cidadania é fruto de uma parceira entre a UFRGS,
através da Faculdade de Ciências Econômicas (FCE) e o Centro de Estudos Internacionais sobre Governo
(CEGOV), a Superintendência da Receita Federal do Brasil através da Inspetoria da Receita Federal do
Brasil (IRF/POA), a Secretaria Estadual da Fazenda, através da Receita Estadual, a Prefeitura Municipal de
Porto Alegre através do Programa Municipal de Educação Fiscal de Porto Alegre (PMEFPA) e o Instituto
Justiça Fiscal. 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 gastos públicos. A relevância do Projeto de Educação Fiscal está no fato de que o
curso objetiva suprir uma lacuna na formação do cidadão, ampliando a possibilidade de uma cidadania
mais ciente e crítica a cerca da atuação Estatal e capaz de ser agente protagonista de mudança. Objetiva
também formar multiplicadores/disseminadores voluntários, por isso desde a 2º edição, exige a
elaboração de Projeto de cidadania. Dentre os projetos destacamos, o trabalho implementado na
segunda edição (2016/I) por 15 alunos disseminadores da UFRGS (formados na 1º edição do curso) que
desenvolveram uma atividade com aproximadamente 25 alunos de EJA - Educação de Jovens Adultos da
Escola Municipal Afonso Guerreiro Lima, localizada no Bairro Lomba do Pinheiro, nesta cidade. Em
função da realidade socioeconômica dos referidos alunos, 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. O segundo exemplo,
é a concepção do Projeto que resultou no Seminário da Juventude realizado em 25/11/2016 na Lomba
do Pinheiro. Em relação ao público alvo em cada edição é distinto. Na 1º edição (2015/II) foi, alunos da
FCE/UFRGS, na 2º, (2016/I) lideranças comunitárias do Bairro Lomba do Pinheiro, nesta cidade, sendo
que o curso foi ofertado naquela Comunidade; na 3º (2016/II) para estudantes da UFRGS dos cursos de
licenciaturas e, na 4º edição (2017/I) para lideranças do movimento sindical. As aulas são ministradas
por docentes da UFRGS, auditores-fiscais, analistas-tributários e especialistas em temas fiscais nas três
esferas de governo, incluindo os educadores que atuam nos programas de educação fiscal, instituídos
em nível nacional, estadual e municipal. Considerando o total de cidadãos formados (183) e os projetos
de cidadania concebidos e implementados, considera-se o projeto exitoso.

