
Assim como acontece todos os anos, você tem até o final do mês

de abril para declarar o seu imposto de renda. A tarefa, que para

muitas pessoas é complexa, pode se tornar bem mais fácil por

meio de uma iniciativa coordenada pelo MBA em Gestão

Empresarial em Tributação e Contabilidade da UFF.

 

O já conhecido 'Sabadão do Leão' é uma ação que conta com o

engajamento dos alunos do curso de Ciências Contábeis, responsáveis por auxiliar voluntária e

gratuitamente os interessados no preenchimento e envio da Declaração de Imposto sobre a

Renda de Pessoa Física (DIRPF). 

 

Além de ser importante para a formação do estudante, que aprende na prática conhecimentos

técnicos sobre legislação tributária, esta atividade explicita também o caráter social da

universidade, ao prestar orientações e esclarecer as dúvidas dos contribuintes. Ao final, todos

recebem uma cópia impressa da declaração e outra em CD. 

 

O próximo 'Sabadão do Leão' acontece neste sábado, dia 07 de abril, das 09h às 17h, na

Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, no Campus do Valonguinho. Não se esqueça

de levar a cópia da sua última declaração de imposto de renda e os comprovantes de

rendimentos, referentes ao ano de 2017.

Saúde das populações vulneráveis é tema do evento que acontece no dia 05/04, das 14h às 17h,

na Escola de Enfermagem da UFF

 'Sabadão do Leão': saiba como declarar seu imposto de renda aqui na UFF

Conheça os novos processos que entraram no SEI

 

Acesse aqui a este e outros informativos

http://uff.br/?q=events/forum-permanente-saude-das-populacoes-vulneraveis
http://uff.br/?q=informativos


Professora da UFF lança, no dia 11 de abril, o livro 'Por um protocolo de leitura do epistolar'.

Prestigie!

Trama Fantasma
Dias 05, 07, 09 e 11 de abril | 14h30

G1 - Região Serrana | UFF em Nova Friburgo, RJ, abre inscrições para cursos gratuitos

Jornal O Dia | UFF de Macaé ajuda na declaração do Imposto de Renda

Clique Diário | Prefeitura de Cabo Frio trará para a cidade um projeto esportivo do Governo

Federal

Receba as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail.

Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF.

Dúvidas e sugestões de pauta: ciscs@id.uff.br ou 2629-5298

Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos da Universidade Federal Fluminense

Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui

                

Década de 1950. Reynolds Woodcock é um renomado e confiante

estilista que trabalha ao lado da irmã, Cyril, para vestir grandes

nomes da realeza e da elite britânica. Sua inspiração surge através

das mulheres que constantemente entram e saem de sua vida.

Mas tudo muda quando ele conhece a forte e inteligente Alma, que

vira sua musa e amante. Oscar e BAFTA de Melhor Figurino e

outros 43 prêmios internacionais.

 

Assista o trailer

 

Ingressos: Inteira - R$ 14,00 | Meia - R$ 7,00 (exceto segundas-feiras) |Segunda-feira: Promoção

'Meia-entrada para todos' - R$ 4,00
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