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Mensagem de boas-vindas!

Caro cursista!

Seja bem-vindo ao curso de Formação de Tutores. Antes de iniciar seus 

estudos, leia atentamente este Manual, pois ele será seu principal instrumento 

orientador no percurso de sua aprendizagem.

Neste documento você encontrará três tipos de orientações:

a. Informações  pedagógicas:  como  acontece  em  qualquer 

modalidade de ensino, você deverá conhecer a proposta do 

curso  com seus  objetivos,  estrutura  curricular,  processo  de 

avaliação e certificação. Além disso, como nesta modalidade a 

aprendizagem  é  flexível  e  fisicamente  distante,  você  deve 

conhecer o cronograma de execução do curso.

b. Informações de como estudar  a  distância:  para  que seu 

aproveitamento  no  curso  seja  pleno  é  essencial  que  você 

esteja preparado para lidar com esta modalidade de ensino. 

Desta  forma,  este  manual  lhe  trará  informações  sobre 

educação a distância e o papel do aluno neste cenário.

c. Informações sobre o ambiente de aprendizagem: como a 

EAD é uma modalidade mediada, é de extrema importância 

que você conheça e saiba interagir com a plataforma que será 

utilizada em sua aprendizagem. 

Bons estudos!

Gerência de EAD – ESAF
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Apresentação do curso

A coordenações de Tributação e Fiscalização da Receita Federal, com o 
intuito de formar constantemente seus servidores da área na legislação 
específica de todos os tributos internos elaborou uma grade de formação 
contendo 16 cursos a serem ofertados nos anos de 2009 e 2010.

Dentre estes cursos, destacam-se o IRPJ e CSLL, o primeiro curso a ser 
ofertado na área. A escolha deste se deu pelo grande relevância dos 
impostos, que representaram, no contexto dos lançamentos de ofício, 
mais de 50% do crédito tributário lançado.

Objetivo geral
Desenvolver  competências  necessárias  aos  servidores  da  Receita 
Federal  do  Brasil  para  que  eles  possam  aplicar  de  forma  efetiva  a 
legislação  do  Imposto  de  Renda  da  Pessoa  Jurídica  (IRPJ)  e  da 
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), propiciando cultura 
favorável à integração e às mudanças.

Carga horária
Este curso é possui a carga horária de 80 horas.

Estrutura do curso

Este curso será desenvolvido em seis Módulos a seguir,  através dos 
quais você alcançará os respectivos objetivos de aprendizagem.
Módulo 1 – Noções Gerais

Objetivo de aprendizagem:
• Identificar, em relação ao IRPJ e à CSLL, o campo de 

incidência, o domicílio fiscal, a regularidade cadastral, a 
sujeição passiva e hipóteses de imunidade, isenções e 
não incidências.

Módulo 2 – Tributação – IRPJ e CSLL
Objetivo de aprendizagem:

• Identificar  as  formas  de  tributação  e  obrigações 
acessórias relacionadas à escrituração;

• Conhecer as alíquotas e o adicional de cada tributo.

Módulo 3 – Lucro Presumido
Objetivos de aprendizagem:
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• Conhecer as regras básicas de apuração do IRPJ e da 
CSLL  das  pessoas  jurídicas  optantes  pelo  lucro 
presumido.

Módulo 4 – Lucro Arbitrado
Objetivos de aprendizagem:

• Conhecer as regras básicas de apuração do IRPJ e da 
CSLL  das  pessoas  jurídicas  submetidas  ao  lucro 
arbitrado.

Módulo 5 – Lucro Real
Objetivos de aprendizagem:

• Conhecer as regras básicas de apuração do IRPJ e da 
CSLL das pessoas jurídicas submetidas ao lucro real

Módulo 6 – Declaração de informações.
Objetivos de aprendizagem:

• Identificar as principais regras relativas à apresentação 
da  declaração  de  informações  econômico-fiscais  da 
pessoa jurídica

Metodologia

O curso será desenvolvido totalmente a distância com suporte de tutoria 
e  utilizando a  plataforma de aprendizagem da Esaf  para  acesso aos 
conteúdos e interação com a turma e o tutor.

Nesta  modalidade,  o  aluno  é  o  principal  articulador  de  sua 
aprendizagem. Assim, ele irá escolher o local e o horário, que melhor lhe 
convier,  para seus estudos, administrando o seu ritmo e o tempo de 
estudo. Para este curso, sugerimos o tempo de 2h diárias de estudo. 

O tutor será o articulador dos conhecimentos adquiridos, o suporte do 
aluno  em  dúvidas  e  o  animador  das  interações  on-line  entre  os 
participantes.

Assim, além da leitura dos conteúdos e realização das atividades, o tutor 
irá em alguns momentos oportunizar atividades de discussão entre os 
participantes  e  também  poderá  ser  consultado  em  caso  de  dúvidas 
específicas.
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Estudando a distância

O estudo na modalidade de Educação a Distância  fundamenta-se na 
capacidade que tem o aluno de organizar-se com autonomia diante das 
necessidades  do  processo  de  apropriação  e  domínio  do  conteúdo, 
direcionados por sua motivação, interesse pessoal e profissional. Como 
um modelo de aprendizagem flexível, o aluno fará seu ritmo e tempo de 
estudos, não sendo necessária a presença física em salas de aulas. 

Recomendações aos alunos de EAD

Para que haja um aproveitamento total do curso, recomendamos que o 
aluno:

1. Esteja aberto a compartilhar suas experiências pessoais, profissionais 
e educacionais como parte do processo de aprendizagem. 

2. Utilize os benefícios da comunicação assíncrona, ou seja, sem hora 
marcada; essa forma de comunicação ajuda os mais tímidos, os que 
necessitam  de  maior  tempo  de  reflexão  para  elaboração  de 
comentários  e  de  tarefas  escritas,  bem  como  os  que  têm  pouca 
assertividade em interromper discussões.

3. Seja  hábil  na  comunicação escrita,  já  que é a  principal  forma de 
interação on line.

4. Seja organizado, pois a liberdade e a flexibilidade de direcionar o 
próprio aprendizado exigem organização de tempo e garantia de um 
espaço físico tranqüilo para os estudos. 

5. Saiba pedir ajuda quando se sentir confuso, frustrado, desmotivado, 
fora  do  ritmo  da  turma,  com  problemas  de  entendimento  de 
conteúdos e de questões técnicas. Como não há contato presencial 
com o professor, o tutor só saberá dessas dificuldades quando lhe 
forem  apresentadas.  A  franqueza  e  a  humildade  são  atributos 
essenciais nesse ambiente de aprendizagem.

6. Acesse  regularmente  o  ambiente  do  curso,  leia  e  responda  às 
mensagens,  leia  os textos  indicados e faça as pesquisas pedidas 
pelo tutor ou outras  necessárias ao seu aprendizado. 

7. Desenvolva a capacidade de reflexão e saiba interagir com múltiplos 
assuntos e opiniões diversas.

8. Sinta  que  a  aprendizagem  de  alta  qualidade  se  dá  sem, 
necessariamente, estar em uma sala de aula presencial. 

9. Colabore em grupos, aprenda a ouvir e a construir um conhecimento 
compartilhado. 

10. Aplique o que você aprendeu e traga ao ambiente colaborativo suas 
experiências e descobertas. 
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Avaliação e certificação

O resultado final  será o somatório dos pontos obtidos nas avaliações 
finais de cada módulo, conforme tabela a seguir:

MÓDULO N° DE 
QUESTÕES

PONTUAÇÃO TOTAL
(módulo)

01 – Noções Gerais 24 1,0 pt. (cada) 24,0 pts
02 – Tributação – IRPJ & CSLL 07 1,0 pt. (cada) 07,0 pts
03 – Lucro Presumido 10 1,0 pt. (cada) 10,0 pts
04 – Lucro Arbitrado 10 1,0 pt. (cada) 10,0 pts
05 – Lucro Real 44 1,0 pt. (cada) 44,0 pts
06 – declaração de Informações 05 1,0 pt. (cada) 05,0 pts

TOTAL 100 -- 100 pts

ATENÇÃO!
Para ser aprovado o participante deverá obter no mínimo 70 
pontos.

Cronograma de estudos

Este curso se iniciará no dia 23 de Março e terminará no dia 16 de Abril. 

A realização dos exercícios finais avaliativos deverão ser resolvidas nos 
períodos abaixo.

Atividades Período de realização
Módulo 1 De 23’/Mar – 31/Mar
Módulo 2 De 26/Mar – 03/Abr
Módulo 3 De 29/Mar – 06/Abr
Módulo 4 De 03/Abr – 09/Abr
Módulo 5 De 07/Abr – 12/Abr
Módulo 6 De 11/Abr  - 16/Abr

Assim, para orientar sua aprendizagem e auxiliá-lo na gestão de seu 
tempo, leve em consideração o cronograma do curso.  Lembre-se que 
os conteúdos ficarão disponíveis durante todo o período de execução do 
curso, porém você não poderá ser avaliado por uma atividade entregue 
fora da data.
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O Ambiente de Aprendizagem

O  ambiente  de  aprendizagem  adotado  pela  ESAF  é  o  Moodle.  Ele 
oferece uma série de recursos disponíveis para interação e acesso aos 
conteúdos do curso. 
Para acessar o ambiente, você deverá seguir os seguintes passos:
1. Acesse o site da ESAF (http://www.esaf.fazenda.gov.br) através de 

seu navegador.
2. Clique  na  opção  “Aprendizagem  Flexível”,  no  menu  esquerdo  de 

cursos.

3. O ambiente de aprendizagem irá abrir em uma nova janela, onde no 
bloco  Acesso,  você  deverá  se  identificar  no  ambiente,  inserindo 
“nome de usuário” e “senha” e clicando no botão Acesso.
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4. Após se identificar no ambiente, você verá todas as categorias de 
cursos disponíveis no ambiente. Clique sobre o nome do curso que 
você está realizando.

5. Agora você irá identificar a sua turma e clicar sobre a mesma.

9



6. Neste momento, você estará dentro da sala de aula do referido curso 
e verá a seguinte estrutura.

O  ambiente  de  sala  de  aula,  está  dividido  em  dois  conjuntos  de 
informações:
 Bloco de Programação: traz em seqüência todas as unidades e/ou 
módulos  que  constituem  o  curso,  com  links  para  suas  respectivas 
unidades de estudos e atividades.

 Bloco de ferramentas: traz todas as ferramentas de administração, 
interação e aprendizagem necessárias para a realização do curso, tais 
como: mensagem, participantes, notas, etc.

INICIANDO O CURSO

Para  começar  os  estudos  você  iniciará  através  da  leitura  das 
informações  do  bloco  de  conteúdos.  Este  bloco  está  organizado  da 
seguinte forma:

• Título do curso
• Texto de boas-vindas
• Link  para  o  Manual  do  aluno:  manual  com  informações 

acadêmicas, de como estudar a distância e de orientação na 
plataforma. Este guia será bússola de estudos para o aluno, 
informando-o sobre a metodologia, cronograma e uso correto 
do ambiente.

• Link para Fórum de notícias: espaço aberto usado pelo tutor 
do  curso  para  informar,  dar  dicas,  compartilhar  dúvidas  e 
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comunicar  qualquer  outro assunto pertinente ao curso.  Este 
não é um fórum pontuado, ou seja, não se refere a nenhuma 
atividade específica do curso.

• Link para a Biblioteca virtual: repositório de textos que serão 
utilizados durante o curso. 

• Blocos de Unidades de estudo, compostas de:
o Link para recursos: através do qual você acessará os 

conteúdos  dos  módulos  que  propõe  as  situações  de 
aprendizagem  necessárias  para  alcance  de 
determinado objetivo.

o Link  para  Atividades:  através  do  qual  você  realiza  a 
atividade proposta pelo curso, que poderá ser: Fórum, 
Chat, Questionário, Tarefa (envio de texto), etc.

CONHECENDO O BLOCO DE FERRAMENTAS

Para cada curso haverá uma seleção de ferramentas necessárias para 
sua  execução.  Ou  seja,  nem  sempre  uma  ferramenta  que  está 
disponível em determinado curso, estará em outro. Conheça, então, as 
principais ferramentas:

Mensagem:  ferramenta  para  envio 
de mensagens através da plataforma 
aos  participantes  do  curso, 
independente da função. 

Participantes: ferramenta através da 
qual  é  possível  visualizar  todos  os 
integrantes  de  determinado  curso, 
sejam eles tutores ou alunos.

Atividades: ferramenta  que 
apresenta  todas  as  atividades  e 
recursos  disponíveis  no  curso,  ou 
seja,  exercícios,  atividades, 
conteúdos,  textos,  fóruns,  etc.  Eles 
serão agrupados de acordo com seu 
tipo.

Usuários  on-line:  apresenta  os 
usuários  que  estão  (ou  estiveram) 
conectados no ambiente nos últimos 
5 minutos.
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PERFIL DE USUÁRIO
Para aproximar os participantes de um curso, seja ele um tutor ou um 
aluno, a ferramenta perfil é fundamental. Através desta ferramenta você 
conhecerá um pouco mais sobre os participantes, podendo inclusive ver 
uma foto do mesmo.

Para atualizar  o perfil,  o tutor  dentro  do bloco Administração,  deverá 
clicar  sobre  Perfil.  Isto  o  levará  para  a  tela  de  seu  perfil,  conforme 
imagem abaixo.

Nesta tela,  você clicará sobre a opção “modificar 
perfil”, circulada em azul na imagem. Desta forma, 
você verá  uma tela  com vários  campos a  serem 
preenchidos. 
É  importante  que  você  mantenha  seu  nome  de 
usuário conforme se encontra na tela e que você 
preencha o campo descrição e faça um upload de 
uma fotografia através do campo “Nova imagem”. 
Após  preenchimento,  clique  no  botão  “Atualizar 
perfil” para carregar suas alterações.
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Entrando em seu perfil, você também poderá  modificar a sua senha, 
clicando sobre o botão Mudar senha, circulado em vermelho na figura 
acima.

DICA: Você também poderá acessar o seu perfil e o perfil de outros 
participantes clicando sobre o seu nome ou nome do participante que 
aparece dentro  de qualquer outra  ferramenta do curso,  inclusive na 
barra superior direita do curso.

PARTICIPANTES

Para visualizar quem são os participantes do curso, você poderá clicar 
sobre a ferramenta participantes. Assim, será apresentada na tela uma 
lista  de  todos  os  participantes  integrantes  do  curso.  Veja  a  imagem 
abaixo. 

Para  visualizar  o  perfil  de  qualquer 
participante,  basta  você  clicar  sobre  o 
nome do participante a uma tela, igual a do 
seu  perfil  será  apresentada.  Através  do 
perfil  de  participante,  você  poderá 
encaminhar  uma  mensagem  ao 
participante,  clicando  no  botão  enviar 
mensagem.
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USANDO O FÓRUM DE DISCUSSÃO

A ferramenta fórum de discussão será utilizada dentro do curso para 
possibilitar o debate sobre determinada temática com a participação de 
todos. Para fazer uma postagem no fórum você deverá:

1. Selecionar o 
fórum desejado 
para postagem: 
esta seleção 
pode ser feita 
através da 
página principal 
do curso, 

2.  Na  página  do  fórum,  após 
realizar  a  leitura  do  texto  da 
atividade,  clique  sobre  o  link 
“responder”  para  postar  suas 
respostas.

POSTANDO UMA ATIVIDADE INDIVIDUAL - TAREFA

Uma atividade individual é aquela 
onde o participante irá realizá-la e 
enviá-la  em  seu  computador  e 
enviá-la através de um arquivo no 
formato direcionado pelo tutor, por 
exemplo:  documento  do  Word, 
planilha do Excel, etc.

1. Identifique a atividade individual 
(tarefa)  na  estrutura  do  curso  e 
clique sobre a mesma.

2. A página contendo as orientações sobre a tarefa será aberta. Caso a 
tarefa  já  esteja  disponível  para  realização,  nela  será  aberta  uma 
caixa para seleção de arquivo e envio para a plataforma. 
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3. Clique em Arquivo para localizar o arquivo que deverá ser enviado 
para a plataforma.

4. Localize  e  selecione  o  arquivo  em 
seu  computador.  Depois  clique  no 
botão  Abrir  para  indicar  o  arquivo 
selecionado.

5. Após  seleção,  do  arquivo,  a  caixa 
para  localizar  arquivo  ficará 
preenchida  com  a  referencia  do 
arquivo  selecionado.  Daí,  basta 
clicar em “enviar este arquivo” para 
concluir o envio da tarefa.
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