
 
 
 

Propostas de trabalho para Chapa Inovação e Projeção 
do Profissional Economista 

CORECON – SC 
 

 Dar continuidade e ampliação na projeção do Profissional Economista, através da integração do 
conselho com a comunidade, objetivando maior reconhecimento e projeção da nossa profissão 
perante a população em geral;  

 Dar continuidade e apoiar a ampliação do bom trabalho que já vem sendo executado no que 
tange à fiscalização da profissão. 

 Dar continuidade e ampliar o relacionamento do Conselho com as IES com cursos de Ciências 
Econômicasno Estado de Santa Catarina; Valorizar a carreira do economista, através de cursos, 
encontros de economistas, palestras na capital e no interior através de ações de interiorização 
com temas que estão na fronteira de discussão; 

 Dar continuidade e ampliar a atuação do Conselho junto com as instituições de ensino médio, 
no sentido de desenvolver ações que estimulem o interesse de novos alunos pela profissão de 
economista.  

 Persistir na estratégia de ampliar os espaços de participação na mídia, comentando os 
acontecimentos relevantes da economia local e nacional e destacando a importância do papel 
do economista na sociedade;  

 Manter e ampliar a realizações de lives mensais com integração dos acadêmicos dos cursos de 
Ciências Econômicas do Estado. 

 Dar continuidade e ampliação para todo o Estado a projetos a exemplo do Projeto Entenda de 
Economia, com intuito de divulgar a profissão do economista, ampliando nossa exposição na 
mídia e contribuindo com a comunidade; 

 Realizar visitas ao Corecon-SC com representantes dos centros acadêmicos do último ano do 
curso de economia, com o intuito de aproximar os futuros economistas do Conselho. 

 Criar pequeno grupos de trabalho no interior com ligação com o grupos de trabalho do 
Conselho, ampliando as ações, divulgando a profissão e conectando mais economistas ao 
Conselho; 

 Criar um banco de dados com informações dos profissionais economistas, com áreas de 
especialização e prestação de serviço, com o propósito de facilitar inserção do profissional no 
mercado do trabalho. 

 
 


