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O Corecon-PE é uma autarquia
federal fundada em 1954 e perten-
cente ao sistema CORECON/COFE-
CON. Ao longo de mais de 60 anos, 
vem se destacando no Estado de 
Pernambuco como uma instituição 
que trabalha não só a regulamenta-
ção e fiscalização da profissão, mas 
também, como uma instituição inse-
rida no debate técnico e acadêmico, 
apresentando-se e posicionando-se 
na mídia especializada, nos fóruns 
de discussão nacional, estadual e da 
Cidade do Recife, através dos seus 
membros dirigentes e conselheiros.

Este Informativo objetiva apresentar 
relato dos principais eventos, ações 
e outras iniciativas promovidas pelo 

Corecon-PE, no ano de 2020, ano em que estamos enfrentando esta terrível 
pandemia do novo coronavírus. O Corecon-PE, durante o decorrer do ano, 
manteve-se ativo desenvolvendo suas atividades em formato virtual, mas 
sempre com grande impacto na comunidade dos economistas. Durante o 
ano participamos de mais de 20 seminários sempre com temas relevantes, 
além de cursos e premiação.

No mês de agosto, em comemoração ao “Dia do Economista”, foi realizado 
importante e significativo evento em Comemoração aos 100 Anos de Celso 
Furtado. O evento ocorreu no dia do aniversário do centenário deste ilustre 
economista e contou com a presença da escritora e tradutora Rosa Freire 
D’Aguiar (viúva do Celso Furtado), da presidente do Corecon-PE, Ana Cláu-
dia Arruda, do Econ. Adroaldo Quintela (ABED), do Econ. Adalberto Arru-
da (ex-Sudene e que trabalhou com Celso Furtado), do Econ. Francisco de 
Oliveira (filho do sociólogo Francisco de Oliveira, que trabalhou com Celso 
Furtado) e da poeta pernambucana Taciana Valença (UBE). Ainda dentro 
das comemorações relativas ao Mês do Economista, o Corecon-PE realizou 
seminário com o Econ. Aristides Monteiro (IPEA) e com o Econ. José Farias 
(Sudene) sobre ”Desenvolvimento da Região Nordeste”.

A convite do COFECON, em homenagem ao dia do Economista, a presidente 
Ana Cláudia Arruda e os economistas André Perfeito e Haroldo Silva parti-
ciparam, como palestrantes, de seminário com o tema “A Economia e os Eco-
nomistas”, o evento foi coordenado pelo presidente do COFECON, Prof. An-
tônio Corrêa de Lacerda. Ainda no dia do Economista (13/08), Fernando de 
Aquino (Conselheiro Federal por Pernambuco) participou, como palestrante, 
de seminário com o Econ. Otaviano Canuto sobre o “Plano de Retomada Eco-
nômica dos Governos Subnacionais”.

Dada a pertinência de todos os temas escolhidos e da importância dos pa-
lestrantes e debatedores, todos os eventos que estão mencionados no 
presente informativo e que podem ser acessados “on line”, nos referidos 
canais do “youtube”, atraíram sempre um público significativo de eco-
nomistas, estudantes e especialistas, bem como da mídia especializada. 

Ainda dentro da programação do ano de 2020, o Corecon-PE realizou a XIV 
Edição do “Prêmio Dirceu Pessoa de Economia” (os trabalhos foram apresen-
tados em seminário “on line”) e duas Edições do Curso de “Ciência de Dados 
para Economistas – Aprendendo a Utilizar o Programa R”. Os cursos tiveram 
um excelente grau de aprovação por parte dos alunos. Trata-se de tema re-
levante na formação do economista e que atraiu um grande número de eco-
nomistas e estudantes de economia, não só do estado de Pernambuco. O 
Corecon-PE pretende realizar mais cursos para Economistas no ano de 2021. 

Boa Leitura e até a próxima Edição! Feliz Natal e um próspero Ano Novo!
Ana Cláudia Arruda – Presidente do CoreconPE
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No ano de 2020, o CoreconPE deu continuidade ao projeto
“Observatório Econômico CoreconPE”, o qual consiste na produção
e disseminação de conhecimento sobre a conjuntura econômica 
atual por meio da elaboração de Boletim periódico por professores 
e alunos dos diversos departamentos de economia do estado de 
Pernambuco.

Participaram do projeto o Centro Acadêmico do Agreste (CAA/
UFPE), a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e a 
Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina (FACAPE).
O resultado do projeto em 2020, até outubro, foi a publicação de 
15 boletins econômicos contendo, ao todo, 67 artigos.

Ademais, visando a diversificação de divulgação do conteúdo,
foram produzidos, com base nos boletins, vídeos, disponíveis no
canal do YouTube do Corecon-PE, e podcasts, disponíveis nas diver-

sas plataformas de streaming de áudio, como Spotify e Deezer. O Observatório Econômico Corecon-PE 
está aberto a todos os departamentos de Economia das universidades e faculdades do estado de Per-
nambuco que queiram aderir ao projeto.

XiV Prêmio PE dE Economia dircEu PEssoa

Com o objetivo de valorizar os trabalhos de con-
clusão de curso de graduação em Ciências Eco-
nômicas no estado de Pernambuco, o CoreconPE 
organiza anualmente o Prêmio Pernambuco de 
Economia Dirceu Pesoa.

Nesse ano as monografias vencedoras foram:
1º lugar: “Inovação no Setor Alimentício do Nordes-
te: O caso do Estado de Pernambuco” de Karine
Imaculada Nunes de Carvalho (UFRPE/UAST);
2º lugar: “Efeito Meia-entrada: O impacto dos em-
préstimos subsidiados do BNDES no Mercado de Cré-
dito Brasileiro” de Maria Paula Pinto de Andrade 
(UFPE);
3º lugar: “Microcrédito e Informação Assimétrica: 
Uma análise da experiência do Grammen a partir da 
Teoria dos Jogos” de Aline Oliveira Silva (UFPE/
CAA).

Ademais, receberam menção honrosa as monografias “Mercado de Trabalho: Reforma Trabalhista sob 
a perspectiva de gênero” de Gleyce Kelly de Miranda (UFRPE) e “Crescimento Econômico e Recursos 
Naturais: Um estudo dos municípios de Pernambuco” de Álvaro Robério de Souza Sá (UFRPE/UAST). 
A Comissão Julgadora do prêmio esteve composta pelos professores Éder Lira de Souza Leão
(UFRPE/UAST), João Policarpo Rodrigues Lima (UFPE), Poema Isis Andrade de Souza (UFRPE) e Thiago
Alexandro Nascimento de Andrade (Unicap). A Profa. Keynis Souto atuou como coordenadora do 
prêmio no ano de 2020.

BolEtim www.coreconpe.gov.br/boletim
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CONSELHEIROS 2021
Cons. EfEtiva: AnA CláudiA de Albuquerque ArrudA lAproviterA

Doutora em Desenvolvimento Urbano MDU/UFPE e mestre em Economia pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG/CEDEPLAR). É bacharel em Economia pela UFPE e Especialista em Consultoria
Empresarial pela FIA-USP. Atualmente é Professora Adjunta do Departamento de Economia da
Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) e Presidente do Conselho Regional de Economia de 
Pernambuco. Foi Presidente também nos anos 2015, 2016 e 2018.

Cons. EfEtivo: diógenes sóCrAtes robespierre de sá

Graduado em Ciências Econômicas pela UFPE. Pós-graduado em Engenharia de Produção pela UFPE e em
Administração Industrial na Modalidade Lato Sensu, pela UPE. Foi eleito Diretor de Administração e Finanças 
do Sindicato dos Economistas de Pernambuco (1996-1998). Gerenciou o Portal Copa Transparente (Governo 
Federal) e Coordenou a Gestão dos Contratos das obras de implantação da 2ª e 3ª etapas da Via Mangue - PCR 
(2011-2014). Foi nomeado: Diretor de Monitoramento de projetos (2011-2013), Gerente de Obras (2001-2011), 
Gerente de Projetos Urbanos (1995-2001) e Chefe da Divisão de Programação (1986-1987) na URB Recife.

Cons. EfEtivo: José André de limA FreitAs dA silvA

Economista graduado pela UFPE e advogado pela Unit. Especializado em Direito Tributário. Possui expe-
riência em pesquisas econômicas, análise de conjuntura e gestão de projetos. Foi economista-chefe e co-
ordenador da Unidade de pesquisas técnicas da Fiepe, além de ter colaborado como articulista da Revista 
Construir Nordeste e do Jornal da Indústria. Na AD Diper atuou como gerente de Formulação de Estraté-
gias, gerente de Orçamento Financeiro e Monitoramento e diretor de Suporte Estratégico, atualmente é 
Diretor de Atração de Investimentos

Cons. EfEtiva: monAlizA de oliveirA FerreirA
Doutora em Economia, Mestre em Economia Rural e Graduada em Economia. Professora Associada II no Núcleo de 
Gestão do CAA/UFPE. Foi coordenadora de Ensino do CAA/UFPE, coordenadora do PPGECON/UFPE e do Curso 
de Graduação em Economia. Docente do quadro permanente do PPGECON. Tem trabalhos nas áreas de comércio 
internacional, políticas públicas, corrupção, arranjos produtivos no setor têxtil e de confecções, e economia dos re-
cursos naturais (biocombustíveis, energia, desenvolvimento sustentável). Pesquisadora do GPEADS. Integra equipe 
do Projeto “O impacto intergeracional de transferência de renda na saúde dos recém-nascidos”.

Cons. EfEtivo: rAFAel rAmos dA ConCeição

Graduado em Ciências Econômicas pela UFPE com MBA em Gestão Empresarial pelo Cedepe
Business School. Economista da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, atua e tem 
experiência na área de Desenvolvimento Regional e Urbano, com ênfase em: Análises conjunturais 
e Economia de Pernambuco. É representante da Federação do Comércio no grupo de acompanha-
mento de conjuntura Econômica Estadual do Banco Central.

Cons. suplEntE: FernAndo de Aquino FonseCA neto

Economista pela UFPE, mestre em Economia pelo Pimes/UFPE e doutor em Economia pela UnB. 
Integrou o quadro de economistas da UFPE, de auditores do TCE/PE e de professores da União 
Educacional de Brasília (Uneb, 2000-2006), da FBV (2007-2008) e da Unicap (2011-2012). Presidente 
e Vice-Presidente do Corecon-PE (2011-2017). Atualmente é analista do Banco Central do Brasil 
(desde 1993), membro do Cofecon e vogal da Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe).

Cons. suplEntE: mAriA do soCorro mACedo Coelho limA

Doutora em Desenvolvimento Regional e Urbano pela UNIFACS Universidade Salvador, Mestre 
em Economia pela Universidade Federal do Ceará - UFC. Especialista em Negócios Internacionais 
pela FGV e bacharel em Economia pela Universidade Católica. Atualmente é Coordenadora do 
curso de Economia e professora Adjunta da FACAPE/AEVASF Autarquia Educacional do Vale do
São Francisco.

Cons. suplEntE: rosiAne FerreirA de AndrAde

Graduada em Ciências Econômicas pela Unicap (2009), Especialista em Gestão Pública pelo IFPE (2011) 
e Mestra em Gestão para o Desenvolvimento Local Sustentável pela UPE (2015-2017). É Analista Técni-
ca do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de PE (SEBRAE/PE) e atua como gestora de pro-
jetos. Atualmente, nos projetos ALI - Agentes Locais de Inovação (Sebrae/CNPQ); Energias; Habitats de 
Inovação e Serviços Financeiros. É docente de graduação e pós graduação e atuou pela UPE.
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CONSELHEIROS 2021
Cons. EfEtivo: André limA de morAis

Economista pela Universidade Católica de Pernambuco e Conselheiro do Conselho Regional de Eco-
nomia de Pernambuco. Tem Pós graduação em Finanças pelo Ibmec e MBA em Gestão Empresa-
rial. Atualmente atua como assessor de investimentos pela XP Investimentos, escreve para o site
GanheMais da InfoMoney e assina as colunas de economia da Kósmos Consultoria em Relações In-
ternacionais e da Direito Hodierno, revista jurídica de artigos científicos

Cons. EfEtivo: FrAnCisCo José CouCeiro de oliveirA
Economista do Dieese coordenou a área de Pesquisas Socioeconômicas, chefiou o Escritório Regional de Pernam-
buco e a Coordenação Geral da Pesquisa de Emprego e Desemprego da RMR, atualmente está encarregado de 
elaborar e negociar projetos de produção de informações principalmente no Nordeste. Foi Secretário Adjunto do 
Estado de PE na Secretaria de Trabalho e Ação Social (1989-1990), foi Diretor Geral do PROCON PE (1995-1997) e foi 
Secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife (2002-2004). Foi Chefe do Departamento Nordeste do BNDES 
(2005-2007). Tem atuado como consultor de ONGs e de governos do Nordeste na área da Agricultura Familiar.

Cons. EfEtivo: João Albuquerque dA silvA

Economista pela UFPB. Pós-Graduado em Economia Rural e Capacitação Empresarial para Empresas 
de Pequeno Porte. Trabalhou na União Nordestina de Assistência às Pequenas Organizações (UNO) 
como coordenador de projetos e no Sebrae-PE como analista. É membro da Cooperativa de Crédito 
Mútuo dos Empregados do Sebrae-PE (Coopesp), do Conselho Fiscal e de Administração do Sicoob 
Central Nordeste.

Cons. EfEtiva: poemA isis AndrAde de souzA

Professora Adjunta e Diretora do Departamento de Economia da UFRPE. Possui doutorado e mes-
trado em Economia pelo Programa de Pós-Graduação em Economia da UFPE (PIMES) e graduação 
em Economia pela UFPE. Foi bolsista do IPEA, em 2014, contribuindo com a análise de impacto dos 
recursos do FNE sobre o crescimento econômico do Nordeste. Realiza estudos aplicados em econo-
mia regional e urbana, com ênfase na economia do turismo.

Cons. suplEntE: Fábio José FerreirA dA silvA

Economista pela USP e Mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Foi ana-
lista de investimentos dos bancos Fator e Inter American Express e Economista da Petrobras. Atu-
almente é Analista do Núcleo do Departamento Econômico em Pernambuco e membro da Rede de 
Educação Financeira do Banco Central do Brasil

Cons. suplEntE: Keynis Cândido de souto

Professora Adjunta da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Doutora em Economia 
(2014) na área de Teoria Econômica com ênfase em Desenvolvimento Econômico pelo Centro de 
Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar) da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Mestre em Engenharia de Produção na área de Gerência da Produção pela UFPE (2008) e 
graduada em Economia pela UFPB (2004).

Cons. suplEntE: pAulo roberto de mAgAlhães guedes

Economista pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Trabalhou como consultor indepen-
dente e sócio de empresas, ocupou cargos de direção e gerência no setor público e privado. Atual-
mente é Coordenador Executivo da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Fede-
ral de Pernambuco (FADE/UFPE).

Cons. suplEntE: severino FerreirA dA silvA

Bacharel em Ciências Econômicas (UFPE) e Consultor Organizacional credenciado pelo Sebrae-PE. 
Titular da empresa Audiconsult Auditoria e Assessoria. Foi Presidente Executivo da ABRH-PE. Perito 
Judicial Trabalhista/Econômico-Financeiro homologado pelo TRT6 e associado à APJEP.
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Mais informações em: coreconpe.gov.br/sorteio_notebook

Sorteado em 07 de novembro de 2020

Reconhecendo a conduta 
cidadã e o compromisso 
com o fortalecimento da 
profissão do Economista,
o Corecon-PE realizou 
neste ano o sorteio de um 
notebook pela Loteria Fe-
deral para os Economistas 
registrados e adimplentes.
O evento ocorreu nos 
concursos a partir de 
24/10/2020, tendo sido 
sorteada a Economista 
Jurema Regueira Arabyan 
Monteiro Rosa. Este sor-
teio também foi realizado 
nos anos de 2017 e 2019.

Durante os meses de
outubro e novembro
de 2020, o CORECON-PE
promoveu duas Edições
do Curso “Ciência de
Dados para Economistas -
Aprendendo a Utilizar
o Programa R” com o
Prof. da Unicap Thiago
Andrade. O objetivo 
do curso foi fornecer
aos profissionais de
Economia uma introdução 
teórico-prática à ciência 
de dados, base de dados 
e o uso do R para a análi-
se de dados. Casos reais 
foram apresentados com 
o intuito de familiarizar 

o aluno com a realidade 
prática das teorias e fer-
ramentas apresentadas.
A 2ª Edição do curso foi 
aberta para os demais es-
tados do país, onde parti-
ciparam estudantes e pro-
fissionais de economia de 
vários estados.

O Conselho Federal de Economia realizou, no dia 1º de dezembro, a Assembleia de
Delegados-Eleitores, evento que reúne um representante de cada Conselho Regional 
de Economia para eleger conselheiros federais com mandato no triênio 2021-2023. Os
economistas pernambucanos Ana Cláudia Arruda e Fernando de Aquino, respectivamen-
te presidente e conselheiro do CORECON-PE, foram eleitos como Conselheiros Federais 
por Pernambuco. Fernando de Aquino foi reconduzido à função de Conselheiro Efetivo e
Ana Cláudia Arruda assumirá a função de Conselheira Suplente.



¹R$306,85 - Bradesco Saúde Efetivo IV E CA Copart 6 (registro na ANS nº 484.406/19-8 ), da Bradesco, faixa etária até 18 anos, com coparticipação e acomodação coletiva, abrangência geográfica de atendimento nacional (tabela de janeiro/2020 - PE). A disponibilidade e as 
características da rede médica e/ou do benefício especial podem variar conforme a operadora de saúde escolhida e as condições contratuais do plano adquirido. Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A comercialização dos 
planos respeita a área de abrangência das respectivas operadoras de saúde. Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte das respectivas operadoras de saúde, respeitadas as condições contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para 
análise. Junho/2020.

Ligue:
Se preferir, simule seu plano em qualicorp.com.br/oferta

0800 799 3003

Só com a Qualicorp e com o CORECON-PE 

você, Economista, tem condições especiais

na adesão de um dos melhores planos de 

saúde do Brasil.

com um plano de saúde
que cabe no seu bolso.

PROTEJA
O ESSENCIAL

R$ 1

A partir de:

307

O CoreconPE está disponibilizando uma plataforma
para facilitar o encontro entre candidatos e empresas
da área de economia em um ambiente online. Possibilitando
às empresas o acesso à base de dados de candidatos registrados
no site, a publicação de vagas de emprego e estágio, a inclusão
de Currículos por parte dos candidatos através de formulários de
cadastro e outros serviços.

Mais informações no site do CoreconPE (www.coreconpe.gov.br)
e nas nossas Redes Sociais!

CoreconPE
oportunidadEs
coreconpe.gov.br/oportunidades


