
 
 

 
 

RELATÓRIO ANUAL DE AÇÕES REALIZADAS PELA CEDUF 
 

ANO 2007 

1. Formação de Disseminadores 

Curso a distância de Disseminadores de Educação Fiscal, concluído, com 660 participantes, dos 714 inscritos, 
atingindo uma marca nunca antes alcançada, tanto em inscrições quanto no percentual de aprovação, que ficou em 
92%. O curso, em parceria com a ESAF, foi coordenado pela SEFAZ, e, ao final, foram apresentados 120 
projetos de ação de cidadania que serão desenvolvidos no exercício de 2008. 

2. Capacitação de Jovens Candidatos ao Primeiro Emprego 

Capacitação para jovens candidatos ao primeiro emprego, em parceria com a ONG Condomínio Digital, tendo 
sido capacitados 300 jovens, nas cidades de Fortaleza e Maracanaú, sobre os tema de ética e cidadania, impostos e 
noções de orçamento. 

3. Formação de Monitores de Educação Fiscal 

Curso de formação de monitores de Educação Fiscal, para 280 alunos das escolas da rede pública de ensino. O 
objetivo é formar grupos de disseminadores junto às escolas e a comunidade  nos temas ética e cidadania e função 
social do tributo. A parte prática do curso foi desenvolvida no âmbito do “Programa Sua Nota Vale Dinheiro”. 

4. Seminário Para Lançamento Projeto Educação Fiscal – “Uma Prática Cidadã” 

Realizado o Projeto Educação Fiscal – Uma prática cidadã, em parceria com a Secretaria Executiva Regional IV, 
da Prefeitura Municipal de Fortaleza. O Estado participou do lançamento do projeto com atividades previstas até 
dezembro/2008, beneficiando 21 escolas, num total de 19.000 alunos. 

5. Formação de Tutores Para Curso a Distância 

Realização do Curso de “Formação de Tutores para Curso de Educação a Distância”, Promovido pela 
SEFAZ/CENTRESEAF, no total de 30 participantes. 

6. Seminário do PNEF em Curitiba 

Participação no III Seminário Nacional de Educação Fiscal em Curitiba, bem como nas 37ª e 38ª reuniões do 
Grupo de Educação Fiscal em Curitiba e Teresina, respectivamente, em que foi desenvolvido o Planejamento 
Estratégico para o período de 2008/2010, do Programa Nacional de Educação Fiscal. 
  


