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PERSPECTIVAS PARA A ECONOMIA 

ENSINO DE ECONOMIA EM PAUTA 

Educadores e profissionais debatem sobre desafios para a formação do economista 

Representantes de Escolas de Economia de todo o Brasil e 
profissionais de renome no mercado estiveram reunidos, em 
Uberlândia, para debater sobre o “Ensino de Economia e as 
Transformações Globais”. O encontro foi promovido pelo 
XXVIII Congresso da Associação Nacional de Cursos de 
Graduação em Ciências Econômicas (ANGE), realizado pelo 
Instituto de Economia da Universidade Federal de 
Uberlândia. O objetivo do evento foi discutir o fortalecimento 
da formação e da profissão do economista.  

A análise do currículo dos cursos de Economia do Brasil e a 
importância de se repensar alternativas para reduzir a evasão 
das graduações estiveram entre os principais assuntos da 
pauta de discussão, resultando em medidas práticas que 
podem ser adotadas pelas instituições de ensino. Promover 
uma revisão dos projetos pedagógicos da Faculdade a fim de 
priorizar os assuntos de Economia já no primeiro semestre é 
uma das ações propostas que podem contribuir para reforçar, entre os estudantes, o valor de conteúdos específicos da área. 

“A proposta é dar um 'choque de economia' já no início do curso, evitando começar com matérias de áreas afins. A ideia é 
destacar, desde o primeiro momento, a importância do conteúdo de Economia para encarar o mercado de trabalho”, explica 
Gustavo Pessoti, presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia (CORECON-BA).
Outra medida apresentada foi estimular a aproximação com os Conselhos Regionais e o Conselho Federal de Economia 
através da realização de eventos como encontros e palestras voltados à conscientização das atribuições e papel do 
economista na sociedade. “Esta iniciativa visa trazer informações sobre mercado de trabalho e os diferenciais de ser 
economista para que os estudantes entendam, desde cedo, que a carga teórica encontrará respaldo e aceitação do nosso 
mercado de trabalho”, afirma Pessoti. 

Na ocasião, foram eleitos novos membros da diretoria da ANGE. Dois baianos vão compor a nova estrutura. O professor 
Ricardo Café (UFBA) assume a Diretoria Docente, na gestão 2014-2016, e Gustavo Pessoti, presidente do CORECON-BA e 
professor da Unifacs, ocupará o cargo de Diretor Regional, para liderar processos que envolvam os cursos de Economia da 
Bahia, entre todas as universidades. O encontro, realizado em outubro, contou com a participação de diferentes 
coordenadores de curso de várias escolas de economia do país, entre eles: Unicamp, PUC São Paulo, PUC Campinas, 
Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(UESB), Unifacs, Universidade Federal do Rio Grande Norte, Universidade Federal do Tocantis, PUC Goiás, PUC Paraná, dentre 
outras.

Conselheiros do CORECON-BA analisam padrão de desenvolvimento e regimes de política
 macroeconômica brasileira 

Os desdobramentos da configuração política na economia brasileira estão na 
pauta de discussões em todo Brasil. Este tema também fomentou um oportuno 
debate, realizado em Reunião Extraordinária do  CORECON-BA, no mês de 
outubro. Convidado para abordar as perspectivas para o cenário econômico do 
país a curto e médio prazo, o professor da Universidade Federal da Bahia, 
economista Luiz Filgueiras explanou sobre o Atual padrão de desenvolvimento 
brasileiro e os Regimes de política macroeconômica. 

Participaram do encontro os membros do Conselho, economista Gustavo 
Casseb Pessoti, presidente do CORECON-BA, economista Virgílio Pacheco de 
Araújo, vice-presidente do CORECON-BA, os conselheiros e economistas 

Marcelo José dos Santos, Carlos Augusto Franco Magalhães, Luiz José Pimenta, Henrique César da Silva Gómez, Lívio Andrade 
Wanderley e o superintendente do CORECON-BA, economista Bruno Pires. Ao final da palestra, os integrantes da plenária 
externaram suas impressões em um oportuno debate sobre as perspectivas econômicas de curto prazo e os desafios do novo 
Governo. Confira matéria completa no site: www.corecon-ba.org.br. 

FIQUE POR DENTRO!

Você conhece a função dos Conselhos Regionais?

Entre os profissionais representados por esses órgãos é comum haver um equívoco em relação às principais 
atribuições dos Conselhos Regionais de fiscalização profissional. Tais órgãos são autarquias federais, sem fins 
lucrativos, responsáveis por registrar, regulamentar, fiscalizar, disciplinar e orientar o exercício profissional, 
zelando pela ética e pelo cumprimento da legislação que se refere à regulamentação da profissão. O 
CORECON/BA participa de um sistema integrado por mais 26 Conselhos Regionais, ligados ao Conselho 
Federal de Economia (COFECON), criados nos termos do artigo 6º da Lei nº 1.411/51, cuja redação atual foi dada pela Lei nº 
6.021/74. Entre as ações que o CORECON realiza em prol da categoria é a fiscalização de editais de concursos públicos, com o 
objetivo de identificar cargos que deveriam ser ocupados por Economistas.

O CORECON-BA está elaborando uma programação de 
cursos / palestras para 2015. Indique quais os temas 
relacionados ao mercado de trabalho são mais estratégicos 
para você. As indicações mais frequentes serão avaliadas 
para entrar em nosso calendário de eventos do próximo ano. 
Envie sugestões para comunicacao@corecon-ba.org.br. 
Participe! 

CURSOS 

42° Encontro Nacional De Economia
A ANPEC promoverá, em 2014, o 42° Encontro Nacional de 
Economia. O evento será realizado Centro de Convenções 
do Serhs Grand Hotel, em Natal (RN), entre os dias 9 e 12 de 
dezembro. Para mais informações, acesse o site: 
www.anpec.org.br/novosite/br/encontro-2014.

AGENDA

No dia 30 de outubro, a chapa “NOVAS AÇÕES” foi eleita para compor o plenário do CORECON-BA para próximo triênio. 
Confira composição da chapa:
Conselheiros Efetivos com mandato para o período de 2015 a 2017: Economistas Gustavo Casseb Pessoti, registro 
Corecon/BA nº 5241; Marcelo José dos Santos, registro Corecon/BA nº 2286 e Marcus Emerson Verhine, registro 
Corecon/BA nº 4763. 
Conselheiros Suplentes com mandato para o período de 2015 a 2017: Economistas Maria Lúcia Cunha de Carvalho, 
registro Corecon/BA nº 431; Jorge Antonio Santos Silva, registro Corecon/BA nº 3600 e Carlos Rodolfo Lujan Franco, 
registro Corecon/BA nº 1231. 
Delegado-Eleitor Titular junto ao Colégio Eleitoral do Cofecon:o Economista Virgílio Pacheco de Araújo Neto, registro 
Corecon/BA nº 670 e como Suplente o Economista Gustavo Casseb Pessoti, registro Corecon/BA nº 5241. 

ELEIÇÕES CORECON-BA
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