
PLANO DE TRABALHO 2022  

O CORECON tem a MISSÃO de “executar o Registro e a Fiscalização da 

Profissão do Economista e das entidades que exerçam sob qualquer forma 

atividades técnicas de economia e finanças”, bem como a 

RESPONSABILIDADE de valorizar a profissão, proporcionando oportunidades 

para a melhoria da capacitação técnico-científica dos profissionais no Estado.  

Assim, o Plano de Trabalho tem dois grandes objetivos, um voltado para o 

fortalecimento interno da categoria de economistas e o outro voltado para 

assegurar reconhecimento da sociedade acerca da importância da profissão de 

economista.   

São os seguintes os Resultados Esperados da gestão 2022: 

 Ampliação do número de economistas registrados; 

 Oportunidades de formação profissional complementar; 

 Promoção e qualificação das iniciativas de educação financeira; 

 Maior incidência de economistas cearenses no debate econômico 

nacional e estadual. 

São as seguintes ações propostas: 

1. EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Estruturar Programa de Educação Financeira com os seguintes 

segmentos/parceiros: 

1.1 Rede de Educação do Ensino Médio: firmar parceria com o Governo 

do Estado para discussão de conteúdos e capacitação de professores. 

1.2 Servidores Públicos Estaduais e Municipais: parceria com as Escolas 

de Capacitação de Servidores: SEPLAG/EGP e SEPOG/IMPARH. 

1.3  Reeditar cartilha CORECON-CE de Educação Financeira. 

1.4 Realizar Curso de Formação de facilitadores em Educação Financeira 

para estudantes e economistas. 

 

2. CAPACITAÇÃO 

2.1 Promover mini cursos presenciais e/ou virtuais sobre temas 

inovadores e de interesse de economistas, estudantes e outras 

profissões correlatas. 

2.2 Proposta de Curso de Especialização com certificação do 

COFECON/CORECON. 

 

3. DIÁLOGO COM AS UNIVERSIDADES 

Reuniões com as coordenações dos Cursos de Ciências Econômicas, 

Finanças, Comércio Exterior, Relações Internacionais e Economia 

Ecológica, com foco nos seguintes temas: 

i) complementar formação de estudantes com debates sobre temas 

econômicos e financeiros, em especial por ocasião da Semana do 

Economista; 



ii) Palestras para os estudantes formandos sobre filiação no CORECON; 

iii) Criar e expedir credencial de estudante para os cursos de economia e 

outros vinculados ao CORECON (conforme legislação do COFECON); 

iv) Horas práticas dos estudantes voltadas para o Programa de Educação 

Financeira do CORECON; 

v) Identificar economistas que possam representar o CORECON em 

algumas regiões do Estado. 

 

4. FISCALIZAÇÃO: Ação conjunta CORECON-CRA- CRC, para ampliar a 

fiscalização de pessoas físicas e jurídicas junto ao setor público e privado. 

Participação da servidora Cristina na Comissão de Fiscalização. 

  

5. Participação nas COMISSÕES NACIONAIS do COFECON:  atualmente 

somos membros da de Desenvolvimento Regional, Mulher Economista e 

Política Macroeconômica. 

 

6. PROGRAMAÇÃO DE LIVES. Avaliar a viabilidade ou não de ter lives 

semanais e/ou promover lives mensais híbridas em parceria com as 

universidades. 

 

7. REDE DE ESPECIALISTAS E MELHORIA DO BOLETIM 

7.1 Identificar, convidar e cadastrar economistas e outros profissionais 

para compor uma Rede de especialistas com seus respectivos temas 

de interesse para participar de lives, entrevistas e publicação de 

artigos para jornais e para nosso Boletim. 

7.2 Melhoria do Boletim: registro no ISSN; criação de espaço específico 

para artigos técnicos, artigos de opinião, espaço universitário para 

estudantes e entrevista com um economista especialista da Rede.  

 

8. SEMANA DO ECONOMISTA: construir agenda específica  

 

9. Aperfeiçoar COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, mídias 

convencionais, redes sociais, site e-mail/marketing. Articular Programa 

com a Rádio e TV Assembleia. 

 

10. Melhoria dos PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

internos. Analisar atribuições e distribuição de trabalho da equipe, 

preparação para novo sistema informatizado e digitalização, estudo sobre 

sustentabilidade financeira. 

 

 

Fortaleza, 16.02.2022 

Silvana Parente 


