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1. IDENTIFICAÇÃO 

 Título do Projeto: Contador, um agente de mudanças: contabilizando para o

Cidadão.

 Linha de pesquisa: Esclarecimentos das finalidades do cupom fiscal  e seus

tributos incidentes. 

 Público Alvo: Estudantes do Ensino Médio de escolas públicas e privadas de

Belo Horizonte.

 Área de abrangência: O projeto irá abranger estudantes do ensino médio de

escolares particulares e públicas de Belo Horizonte.

 Duração: O projeto teve início em Abril de 2018 com a entrega do referencial

teórico e irá se estender até a data da entrega dos resultados compilados e

apresentação dos projetos de extensão, que ocorrerá no segundo semestre

letivo de 2018.
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2. OBJETIVOS E METAS 
    
2.1 Objetivo Geral

Saber  qual  o  conhecimento  que  os  alunos  de  ensino  médio,  de  escolas

públicas e privadas tem sobre, o cupom fiscal e os tributos incidentes no mesmo, e

através disso, divulgar, esclarecer e orientá-los sobre o conteúdo proposto.

2.2 Objetivos Específicos 

 Esclarecer  o  que  é  e  qual  a  finalidade  do  cupom  fiscal  através  do

referencial teórico, assim como, mencionar e explicar os tributos incidentes

no mesmo;

 Elaborar e divulgar um vídeo para esclarecer de forma clara e objetiva, o

assunto proposto.

 Realizar um questionário com alunos do ensino médio sobre o cupom fiscal

e os tributos; 

 Identificar se os alunos de escolas privadas têm um melhor conhecimento

sobre o assunto, do que os de escola pública; 

2.2.1 Metas

 Desenvolver  e  entender  com  clareza  o  tema  do  trabalho  através  do

referencial teórico para conseguir transmitir conhecimento ao nosso público

alvo; 

 Conseguir  acesso  as  escolas  públicas  e  privadas  para  realizar  o

questionário e divulgar o vídeo; 

 Elaborar  um  vídeo  explicativo  que  contenha  informações  claras  e

essenciais sobre o tema de no máximo três minutos;

 Ajudar os alunos a obter um melhor entendimento sobre o tema e dessa

forma os prepará-los para exigir seus direitos.
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3. JUSTIFICATIVA 

Na situação atual do Brasil, a contabilidade é de suma importância para a

sociedade,  pois  ela  é  capaz  de  fornecer  informações  de  maneira  correta  e

coerente de onde e como são aplicados os recursos financeiros arrecadados com

os tributos contidos no cupom fiscal. Dessa forma temos o contador, que pode

utilizar de seus conhecimentos para disseminar informações aos alunos para que

se  tornem  cidadãos  mais  críticos  e  participativos  perante  a  sociedade  e  ao

Governo, através da melhor compreensão das funções e do destino dos tributos

que são pagos ao governo. 

De acordo com a Receita Federal (2017), O Brasil  é o país com a maior

carga  tributária  da  América  Latina,  cobrando  o  equivalente  de  países

desenvolvidos, como Reino Unido e Nova Zelândia. Apesar da alta carga tributária

brasileira,  os  cidadãos  brasileiros,  principalmente  os  jovens,  não  possuem

conhecimento do assunto. Sem o conhecimento do assunto, não poderão exigir

seus direitos perante ao Governo e nem cumprir corretamente suas obrigações. 

Dessa forma, o presente trabalho se justifica pela necessidade de informar e

orientar  os  alunos  de  ensino  médio  de  escolas  públicas  e  privadas,  sobre  a

importância do cupom fiscal e dos tributos contidos nele, e a diferença entre a nota

fiscal  e o mesmo. Partindo do ponto de vista,  de que é necessário levar esse

conhecimento ao nosso público alvo, para que possam saber como cobrar aquilo

que é seu por direito, como também cumprir suas obrigações e consequentemente

colaborar com o desenvolvimento do país. 
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4.  REVISÃO TEÓRICA          

4.1 Cupom Fiscal

De acordo com Junqueira (2018), cupom fiscal consiste em um documento

fiscal obrigatório, que compõe uma parte essencial da operação de uma empresa:

a venda. Esse cupom é o principal comprovante de venda e integra a rotina de

vendedores e consumidores. Ele registra a venda como também fornece os dados

da transação. Esse documento é fornecido para o cliente em todas as vendas,

servindo também como garantia  para efetuar  uma troca como a comprovação

fiscal das vendas realizadas. 

O chefe da Divisão de Fiscalização do Procon/AC, Otacílio Minassa, garante

que: “Além do poder de troca, a nota serve para combater a sonegação, gerar

mais emprego, recolhimento de impostos, além de facilitar o controle das contas. ”

A Lei  nº  4.729 combate  práticas  ilegais,  como a  de negar  o  cupom fiscal  ao

consumidor, artifício realizado por comerciantes, fornecedores de serviços e bens.

O motivo pelo qual esses agentes comerciais se negam a entregar o cupom fiscal,

é que se não emitem tal cupom, não pagam os tributos incidentes na venda, pois

perante ao Governo, é como se a tal venda não existisse, e consequentemente o

não pagamento dos tributos, aumenta o lucro deles.

De  acordo  com  Junqueira  (2018)  no  cupom  se  encontra  dados  como  a

quantidade de itens, o seu respectivo valor, discriminação de tributos assim como

dados da empresa e dos produtos comprados.

A  sua  emissão  possui  regras  estipuladas  pela  Secretaria  de  Estado  da

Fazenda, que consiste em utilizar um Emissor de Cupom Fiscal (ECF). Encontra-

se disposto na RICMS/2002, Parte 1, Capítulo I, Art. 1º: 

Emissor  de  Cupom  Fiscal  (ECF)  é  o  equipamento  de  automação
comercial e fiscal com capacidade de emitir documentos fiscais e realizar
controles  de  natureza  fiscal  referentes  a  operações  de  circulação  de
mercadorias  e  prestações  de  serviços  e  que  esteja,  desta  forma,
registrado na Secretaria de Estado de Fazenda. (RICMS/2002)
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Fica dispensado da obrigatoriedade de emissão do Cupom Fiscal, segundo a

Lei  que  regulamenta  o  ICMS (RICMS/2002),  o  contribuinte  enquadrado  como

microempreendedor, que é aquele cuja receita bruta anual é igual ou inferior a

R$120.000,00. Caso esse valor seja ultrapassado, o microempreendedor terá 60

dias para começar a emitir o cupom fiscal. 

Com a era tecnológica que o mundo está atualmente, a tendência é que os

cupons  fiscais  de  papel,  sejam  substituídos  pelos  digitalizados.  O  cupom

eletrônico tem a mesma finalidade do físico, porém o eletrônico permite que o

cliente  tenha  acesso  online  ao  documento  fiscal  mediante  um  extrato  que

possibilite o acesso.

4.1.1 Finalidades 

De acordo  com a  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  de  Minas  Gerais,  o

cupom fiscal foi elaborado com a finalidade de substituir a nota fiscal de venda e

tem como proposito documentar e comprovar a transição comercial realizada. Ele

garante a legalidade fiscal e auxilia na avaliação de custos do negócio assim como

proporciona transparência aos consumidores. 

Esse documento fiscal  é de extrema importância para o fisco,  pois  serve

como base para a operação de análise de pagamento de tributos de produtos e

impostos como também contabilizar o ICMS das mercadorias vendidas pelo varejo

para o consumidor. 

De acordo com Paulsen (2015), o recolhimento dos tributos, entre eles os

contidos no cupom fiscal pelo governo, tem como objetivo principal dar o retorno à

sociedade, através de serviços públicos e atendimentos efetivos e de qualidade,

assim como investir  financeiramente  em atividades  e  serviços  utilizados  pelos

cidadãos tais como saúde e transporte público. 

4.2 Cupom Fiscal x Nota Fiscal 

É direito de todo consumidor ao adquirir um produto ou serviço de qualquer

valor, receber o cupom fiscal ou nota fiscal. Por falta de conhecimento, a maioria
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dos consumidores acham que são o mesmo documento, além de não saberem

diferenciar a função de cada um. Afinal, ambos servem além de documento fiscal,

como comprovante de compra.

Segundo  Neto  (2017),  a  principal  diferença  para  o  consumidor  está  na

garantia. Ou seja, ele tem o direito de trocar uma mercadoria quando necessário,

apresentando  a  nota  fiscal.  Entretanto  também  é  possível  em  alguns  casos

realizar a troca apenas com o cupom fiscal, mesmo não sendo garantido por lei,

pelo  fato  do  cupom  não  conter  os  dados  completos  do  consumidor,  como:

informações da empresa, horário da compra, local, produtos adquiridos, valor total,

forma de pagamento. Sem estas informações facilita para que as pessoas possam

utilizar o cupom fiscal de modo inadequado.

De acordo com a Cartilha do consumidor do Procon:

Guarde sempre a nota fiscal dos produtos que você comprou e os recibos
dos valores que pagou em caso de prestação de serviços. Só com estes
documentos  você  pode  reclamar,  por  exemplo,  de  um  produto  com
defeito ou de um serviço mal feito. (PROCON.P.11)

Para concluir, é de direito do consumidor solicitar a nota fiscal, ainda mais se

o produto comprado for valioso,  pois pode ocorrer de no caso de troca ou de

reembolso  apenas  o  cupom fiscal  não  seja  suficiente.  Então,  é  obrigação  do

fornecedor  emitir  a  nota  fiscal,  não  sendo  plausível  a  alegação  de  que  os

documentos possuem a mesma garantia. 

4.3 Tributos do Cupom Fiscal 

O Direito Tributário cuida dos princípios e normas relativas à imposição e

arrecadação de tributos,  regulando as relações entre a população e o Estado.

Ademais, o Direito Tributário tem como objeto a obrigação tributária e funciona

como uma barreira contra o abuso de poder, garantindo a não usurpação do poder

em detrimento da arrecadação correta de tributos. 

O artigo 3° do Código Tributário Nacional (CTN) institui: 

Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constituía sanção de ato ilícito, instituída
em  lei  e  cobrada  mediante  atividade  administrativa  plenamente
vinculada. (Art. 3°, CTN) 



10

Em uma sociedade governamental a única maneira da máquina estatal se

manter  em  dia  com  as  contas  é  recolhendo  tributos  e  uma  das  formas  de

arrecadação  é  a  tributação  no  ato  de  venda  de  bens  ou  serviços  em todo  o

território nacional.

Este  vendedor  de  bens  ou  serviços  deverá  fornecer  aos  seus  clientes

documento fiscal ou equivalente. E nessa perspectiva a lei  n° 12.741, de 8 de

dezembro de 2012 vem para regularizar a transparência tributária. Antes do ano

de  2012  documentos  fiscais  não  eram  obrigados  a  informar  valores

correspondentes a totalidades dos tributos federais, estaduais e municipais, que

acabam por influenciar o preço final da venda. Os documentos fiscais passaram a

ter  a  obrigatoriedade  de  informações,  no  momento  em  que  o  presidente  da

república sancionou esta lei no ano de 2012. Além de trazer a transparência para

os consumidores, no art. 1°, § 5º da lei, é mencionado quais os tributos que devem

estar expressos no cupom, são eles:

4.3.1 - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS

É  um  imposto  que  incide  sobre  a  circulação  de  mercadorias  e  sobre  a

prestação de serviços, sendo de competência dos Estados e do Distrito Federal.

Sua normatização constitucional está na Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir),

e modificada posteriormente por Leis complementares.

As operações mais importantes que estão sujeitas a cobrança do ICMS, são

a aquisição e importação de mercadorias em geral e prestação de serviços de

telecomunicação. Apesar da rigidez do imposto, os Estados podem estabelecer

convênios, conceder benefícios fiscais e isenções fiscais, com o intuito de aquecer

a economia. 

De acordo com o art.55 do Regulamento do ICMS (2002), o contribuinte é

qualquer pessoa física ou jurídica registrada ou não, que habitualmente realize

operações  que  envolva  a  circulação  de  mercadoria  ou  prestação  de  serviço,

importadores de bens de qualquer natureza, prestadores de serviços de transporte
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interestadual  e  intermunicipal,  e  de  comunicação,  ainda  que  tais  operações

comecem no exterior.

Segundo o art. 12 da Lei Kandir (1996), o fato gerador do imposto ocorre

quando a mercadoria é deslocada de um estabelecimento para outro, podendo

este estabelecimento ser  do mesmo titular  ou não,  quando há transmissão de

titularidade da mercadoria, quando da transmissão de mercadoria para terceiros,

quando se inicia a prestação de serviço interestadual e intermunicipal, e no final

do ato de transporte iniciado no exterior.

4.3.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 

Segundo o art. 156, III, da Constituição Federal de 1988 – CF/1988, o ISS é

um tributo de competência dos municípios e do Distrito Federal,  sendo assim,

todos  os  valores arrecadados  pelo  ISS  são  destinados  aos  caixas  públicos

municipais. 

Conforme expresso no art. 1° da Lei nº 8725/03 de Belo horizonte, o tributo

tem como fato gerador qualquer prestação de serviço mencionado na Lista de

Serviços no Anexo Único da Lei.  A base de cálculo do imposto é o preço do

serviço e a alíquota aplicada é definida em lei de acordo com o tipo do serviço.

Seus  contribuintes  são  empresas,  microempreendedores  individuais  e

profissionais autônomos com ou sem estabelecimento fixo.

De acordo com o art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003, o imposto será

devido no local do estabelecimento do prestador, independe de onde ocorreu a

prestação de serviço, salvo nas hipóteses nos incisos I ao XXV dessa lei, que o

imposto será devido ao local do efeito serviço.

4.3.3 - Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI

A competência para a instituição,  pela União,  do Imposto sobre Produtos

Industrializados consta do art.153,  inciso IV, da CF. A Lei  4.502/64,  com suas

alterações posteriores. Sendo expresso nessa Lei, a definição do imposto:  
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O IPI  é  o  imposto  sobre  os  produtos  industrializados,  tanto  os  nacionais

quanto os importados. Cada vez que um produto sai da fábrica, o IPI é cobrado.

No caso dos produtos importados, o imposto é cobrado no porto. Como o IPI é um

imposto de caráter federal  sua principal  função é a de capital  para o cofre do

Tesouro Nacional.  Porém, pode ter  uma função estratégica para movimentar  a

economia local. Quando o governo decide baixar o imposto dos automóveis, por

exemplo,  o  objetivo  é  que  mais  carros  sejam  vendidos  e  aquele  setor  seja

aquecido tendo um faturamento maior. 

Conforme  o  art.  46  do  CTN  encontram-se  duas  principais  hipóteses  de

ocorrência do fato gerador do IPI: Na importação, o desembaraço aduaneiro de

produtos de procedência estrangeira ou em operação interna: a saída de produto

de estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial. 

De  acordo  com  o  art.  51  do  CTN  os  contribuintes  do  IPI  podem  ser  o

importador,  o  industrial,  o  comerciante  ou  o  arrematador,  ou  a  quem a  lei  os

equiparar, a depender do caso. 

São  considerados  contribuintes  industriais  aqueles  que  comercializam

produtos cuja industrialização tenha sido executada no próprio estabelecimento,

ou de terceiros mediante a remessa dos insumos (combinação dos fatores de

produção - matéria-prima, horas trabalhadas, energia consumida - que entram na

produção de determinada quantidade de bens ou serviços) necessários.

Conforme o Decreto  nº  7.212/10,  expedido pelo  Presidente  da República

brasileiro, equiparam-se a estabelecimento industrial os seguintes, entre outros: 

1- Importadores de produtos de procedência estrangeira que derem saída
a esses produtos; 

2-  Atacadistas  ou  varejistas  que  receberem diretamente  da  repartição
aduaneira que efetuou o desembaraço dos produtos importados por outro
estabelecimento da mesma firma; 

3-  Filiais  atacadistas  que  comercializem  produtos  importados  ou
industrializados por outro estabelecimento da mesma firma; 

4- Estabelecimentos comerciais atacadistas de pedras preciosas.
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4.3.4 - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro – IOF 

A competência para a instituição do Imposto sobre Operações de Crédito,

Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários consta do art. 153

da CF e lei suplementares.

De acordo com o site Portal Tributário o IOF é um imposto que incide sobre

qualquer tipo de operação de crédito, câmbio, seguro ou operações relacionadas a

títulos e valores mobiliários, sendo criado para ser um instrumento regulatório da

economia. Por meio da arrecadação desse imposto, o Governo tem como saber

como está a demanda e a oferta de crédito no Brasil. 

De acordo com art. 66 do CTN são contribuintes do IOF quaisquer das partes

na operação tributária. A cobrança e o recolhimento do imposto são efetuados pelo

responsável tributário:  a pessoa jurídica que conceder o crédito; as instituições

autorizadas a operar em câmbio; as seguradoras ou as instituições financeiras a

quem  estas  encarregarem  da  cobrança do  prêmio  de  seguro;  as  instituições

autorizadas a operar na compra e venda de títulos ou valores mobiliários.

4.3.5 - Programa de Integração Social, Programa de Formação do Patrimônio

do Servidor Público-PIS/Pasep

As  cifras  correspondem  as  contribuições  tributárias  para  financiar  o

pagamento de abono, seguro desemprego e participação na receita dos órgãos e

entidades para empregados públicos e privados. Foi criado durante o governo de

Médici em 1970, regulamentado pela lei complementar 7/70.

O PIS tem seu foco nos trabalhadores de empresas privadas regidos pela

Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  (CLT),  sendo  administrado  pela  Caixa

Econômica  Federal.  Já  o  PASEP tem seu foco  para  os  funcionários  públicos,

sendo administrado pelo Banco do Brasil.
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As alíquotas se dividem em:

Pessoas jurídicas sujeitas ao regime cumulativo apuram os valores devidos a

título de PIS/PASEP mediante as seguintes alíquotas:  

• 0,65% – Faturamento das PJ em geral (Lei nº 9.715, art. 8º).  

•  1,46  –  Receita  bruta  da  venda  de  álcool  para  fins  carburantes  (Lei  nº

9.718/98, art. 5º).  

Pessoas jurídicas submetidas ao regime não cumulativo apuram os valores

devidos a título de PIS/PASEP mediante as seguintes alíquotas:  

• 1,65% – Faturamento das PJ em geral (Lei nº 10.637/02, art. 2º).  

•  0,8% (oito décimos por cento) – Receita bruta da venda de papel imune

quando destinados à impressão de periódicos (Lei nº 10.637, de 2002, art. 2º).  

4.3.5.1 Abono Salarial

O  abono  salarial  foi  instituído  pela  Lei  nº 7.998/90  que  assegura  ao

trabalhador o valor proporcional ao tempo de serviço do ano base. O trabalhador

assegurado é aquele que está cadastrado no PIS há pelo menos 5 anos, e que

exerceu atividade remunerada para uma empresa durante pelo menos 30 dias no

ano em questão.  

4.3.6 - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS

Conforme expresso na Lei 9.718/1998 é um tributo de competência federal,

destinado  ao  financiamento  da  seguridade  social,  abrangendo,  a  previdência

social, a saúde e a assistência social. Os contribuintes são pessoas jurídicas de

direito  privado excluindo as optantes pelo Simples  Nacional.  Seu recolhimento

pode ser efetuado de duas formas:  

 Recolhimento cumulativo: quando as empresas adotam o regime de lucro

presumido; 

 Recolhimento não cumulativo: quando as empresas adotam o regime de

lucro real.

As alíquotas se dividem em: 
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Pessoas jurídicas submetidas ao regime cumulativo:

 3% – Faturamento das PJ em geral (Lei nº 9.718/98, art. 8º).

 6,74% – Receita bruta da venda de álcool  para fins carburantes (Lei  nº

9.718/98, art. 5º). 

 4% - Instituições financeiras e equiparadas, empresas de seguros privados,

corretoras  de  seguros,  entidades  de  previdência  privada,  empresas  de

capitalização, as pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização

de créditos  imobiliários e  financeiros,  alcançando os  fatos  geradores de

1º/9/03 em diante (Lei no 10.684/03, art. 18). 

Pessoas jurídicas submetidas ao regime não cumulativo:

 • 7,6% – Faturamento das PJ em geral (Lei nº 10.833/03, art. 2º). 

 •  3,2% – Receita  bruta  da venda de papel  imune quando destinados à

impressão de periódicos (Lei nº 10.833, de 2003, art. 2º). 

4.3.7 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico- CIDE 

Esta contribuição tem sua regulamentação constitucional na Lei 10.336/2001

com  finalidade  de  assegurar  um  mínimo  de  recursos  para  investimentos  no

transporte  e  infraestrutura,  projetos  ambientais  e  em  subsídios  de  álcool

combustível, gás natural e derivados. 
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5. METODOLOGIA  

As etapas deste projeto de extensão serão divididas em: referencial teórico

sobre o tema, elaboração do vídeo sobre educação fiscal e pesquisa de campo

nas  escolas  com  divulgação  do  video.  Com  o  referencial  teórico  pretende-se

aprofundar o conhecimento sobre o que é, a funcionalidade e a importância do

cupom fiscal, analisar a diferença entre o cupom fiscal e a nota fiscal, detalhar e

explicar os tributos contidos no mesmo. 

O  vídeo  será  elaborado  pelos  integrantes  do  grupo,  com  duração  de  no

máximo  três  minutos,  com  o  conteúdo  mais  relevante  encontrado  através  do

referencial teórico, utilizando do humor para deixar o vídeo mais atrativo, já que o

foco é orientar e ensinar os estudantes.

A pesquisa de campo, visto que nosso público alvo são estudantes do ensino

médio,  irá  ocorrer  nas  escolas  públicas  e  privadas  de  ensino  médio  de  Belo

Horizonte. Como meio de coleta de dados, será utilizado questionário de múltipla

escolha  com  questões  claras  e  objetivas  (Anexo  1).  Para  avaliar  os  dados

coletados iremos utilizar do método quantitativo que de acordo com Frankenthal

(2016) é um método conclusivo, que tem como objetivo quantificar um problema e

entender a dimensão dele. A intenção do uso do método quantitativo é evidenciar

o conhecimento dos estudantes sobre cupom fiscal e seus tributos, e diferenciar o

nível de educação fiscal de alunos de escolas públicas e escolas privadas. Afim de

nortear a elaboração do trabalho final com a consolidação dos dados adquiridos. 

5.1 Ações Programáticas

 Desenvolvimento do referencial teórico; 

 Conseguir contato e acesso as escolas do Ensino Médio de Belo Horizonte

 Elaboração do vídeo sobre educação fiscal;

 Apresentação do projeto de extensão;

 Realização  da  pesquisa  de  campo  nas  escolas  de  ensino  médio  e

divulgação do vídeo sobre educação fiscal. 

 Análise dos dados coletados e resultado final. 
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5.2 Divulgação e Mobilização

A principal forma de divulgação do projeto será na feira de exposição dos

projetos  de  extensão,  que  ocorrerá  dia  05  de  Maio  de  2018,  na  PUC Minas

campus Coração Eucarístico, prédio 14. Além disso, o vídeo será divulgado no

Facebook dos integrantes do grupo, e nas escolas do Ensino Médio onde ocorrerá

as pesquisas. 

5.3 Execuções das Ações Programáticas 

As execuções das ações serão feitas  em partes:  No primeiro  semestre,

ocorrerá  a  elaboração  do  referencial  teórico,  e  a  procura  através  de  visitas

presenciais  as  escolas  de  ensino  médio,  para  apresentação  do  projeto  de

extensão,  afim  de  conseguir  liberação  para  realizar  o  questionário  com  os

estudantes e divulgar o vídeo posteriormente. No segundo semestre de 2018, o

vídeo será gravado, e iremos divulgá-los nas escolas que permitirem, além de

realizar os questionários com os seus alunos do ensino médio.  Ainda no segundo

semestre de 2018, após coletar os dados, ocorrerá a análise dos resultados, para

assim ocorrer a elaboração do trabalho final.  

6. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

Com a realização do projeto espera-se apresentar sobre educação fiscal

aos alunos do ensino médio, mostrar a importância de tributos para a economia

brasileira  e esclarecer  as dúvidas sobre cupom fiscal  e  seus tributos.  Afim de

proporcioná-los  conhecimento  para  exigirem  seus  direitos  e  cumprirem  suas

obrigações perante ao Governo Federal, Estadual e Municipal.  

7. AVALIAÇÃO

A  avaliação  dos  resultados  ocorrerá  com  a  consolidação  dos  dados

coletados  através  dos  questionários  nas  escolas,  e  subsequentemente

apresentados por meio de análises estatísticas. 
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8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

MÊS/ETAPAS 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018 10/2018

Escolha do tema X
Formulação do

problema de
pesquisa

X

Estabelecimento dos
objetivos

X

Fundamentação
teórica

X

Elaboração da
Cartilha/Banner

X

Definição da
metodologia

X

Entrega do projeto
de extensão

X

Apresentação do
Projeto – Feira

X

Elaboração do Vídeo X

Coleta de dados
(Questionários)

X X

Análise dos dados
coletados

X

Discussão dos
resultados

X
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10. ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais

QUESTIONÁRIO (Marque com X)

1. Você sabe o que é um cupom fiscal?
( ) SIM
( ) NÃO

2. Você sabe para que serve o cupom fiscal?
( ) SIM
( ) NÃO 

3. Existem três tipos de Tributos: Imposto, Taxa e Contribuição. Você 

sabe a diferença entre eles? 
( ) SIM 
( ) NÃO

4. Você sabe quais os Tributos contidos no Cupom Fiscal?  

Se sim, marque na 5 Questão qual você conhece.  

( ) SIM
( ) NÃO

5. Tributos do Cupom Fiscal 
( ) ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 
( ) PIS – Programa de Interação Social
( ) COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
( ) IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados. 
( ) ISSQN – Imposto sobre Serviço Qualquer Natureza
( ) IOF  - Imposto sobre Operações Financeiras 
( ) CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
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