
 

 
INSTRUÇÕES: 

1. As solicitações de divulgação devem ser encaminhadas para o e-mail ascom@unir.br com, pelo menos, 48 
horas de antecedência. 

2. As solicitações de divulgação serão avaliadas conforme a pertinência do tema de interesse do público interno 
e externo.  

3. Os contatos com a ASCOM devem ser feitos através do e-mail ascom@unir.br ou telefone (69) 2182-2016. 
4. Os departamentos/setores da instituição que ainda não utilizam e-mail institucional e/ou não dispõem de 

portal eletrônico devem solicitar a criação de e-mail e/ou portal eletrônico junto à Diretoria de Tecnologia de 
Informação (DTI) através do e-mail desenvolvimento@unir.br. 

 

O QUÊ? (o que é o evento/atividade) 

Plantão Fiscal IRPF 2018 

QUEM? (quem promoveu/promoverá o evento/atividade) 

     Departamento/ Unidade/Campus: Ciências Contábeis/Cacoal/Professor Francisco Gonçalves Quiles 
 

QUANDO? (quando aconteceu/acontecerá o evento/atividade - data) 

De 24 a 27/03/2018. 
Horários de atendimento: ___Do dia 24 ao dia 26/03 – das 14 horas às 21 horas. 
________________________No dia 27/03 – das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 18 horas. 
 

COMO? (como aconteceu/acontecerá o evento/atividade) 

O Departamento de Ciências Contábeis da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) Campus Professor 
Francisco Gonçalves Quiles (Cacoal) promoverão, no período de 24 a 27 de abril, a 11ª edição do Plantão Fiscal 
IRPF – 2018 para atender aos contribuintes (pessoa física) e obtiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 
28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) e estejam obrigados a 
apresentar declaração de Imposto de Renda Pessoa Física em 2018.   
 
O atendimento será realizado no Laboratório de Práticas Contábeis do Departamento de Curso de Ciências 
Contábeis da UNIR, localizado no campus de Cacoal Professor Francisco Gonçalves Quiles.  
            
Haverá atendimento para o preenchimento e envio da declaração, bem como orientação e auxílio aos contribuintes 
quanto às dúvidas relativas à declaração do IRPF 2018. 
 
A documentação necessária para o atendimento é: RG, CPF e título de eleitor; fotocópia da Declaração anterior do 
Imposto de Renda 2017 acompanhada do Recibo de Entrega; comprovantes de rendimentos auferidos em 2017 
(bancos, empresas etc); extrato com saldos bancários de contas bancárias, poupança de investimentos e outros 
rendimentos, se houver, com emissão até 31/12/2017; comprovantes de acréscimos ou baixa dos bens constantes 
na declaração anterior (imóveis, automóveis, etc); comprovantes de despesas médicas e de instrução (próprias e 
dos dependentes); número do CPF e data de nascimento dos dependentes e comprovantes de rendimentos dos 
dependentes, se houver.  
 
Importante: O contribuinte deve, também, levar um pen drive para que sejam salvos os arquivos da DIRPF 2018 e 
do Recibo de Entrega. 
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INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS 

(local em que aconteceu/acontecerá o evento/atividade) 

Laboratório de Práticas Contábeis – Campus Prof. Francisco Gonçalves Quiles (Cacoal). 
 

POR QUÊ? (justificativa para o evento/atividade) 

Pessoas que durante o ano de 2017 obtiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 (Vinte e oito mil 
quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) estão obrigadas a apresentar declaração de Imposto de 
Renda Pessoa Física em 2018.   
 
No “Plantão Fiscal” sobre a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2018 são disponibilizadas orientações 
sobre o preenchimento e entrega da declaração.  
 
A execução dessa atividade resulta de um projeto de extensão realizado por professores e alunos voluntários do 
curso de Ciências Contábeis do Campus Prof. Francisco Gonçalves Quiles (Cacoal). 
 
A iniciativa é realizada nas instalações do Laboratório de Práticas Contábeis e a proposta é envolver professores e 
alunos com os problemas que afligem os cidadãos na hora do preenchimento da Declaração do Imposto de Renda 
Pessoa Física. 
 
Este é o 11º ano que a UNIR Campus de Cacoal realiza este projeto. A atividade configura-se como uma 
oportunidade da Universidade contribuir com a comunidade, garantindo assim uma visão integrada da relação entre 
a IFES e o desenvolvimento local e regional. 
 

 

CONTATO ( adicionar nome, número do telefone e e-mail do(a) entrevistado(a)) 

 
Professor Cleberson Eller Loose – telefone: 9-8425-5588 – clebersonloose@unir.br 
Professora Maria Bernadete Junkes – telefone: 9-8136-2262 – bernadetejunkes@unir.br  
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO:  
PROGRAMAÇÃO, FOLDER, CARTAZ, BANNER, EDITAL, FOTOS, FORMULÁRIOS, 
ENTRE OUTROS DOCUMENTOS, DEVEM SER ANEXADOS AO E-MAIL, FORA 
DESTE FORMULÁRIO. 
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