Ofício nº 1308/2021/Cofecon

Brasília, 15 de dezembro de 2021

À Senhora
Econ. Esther Dweck

Assunto: Parabeniza pelo Prêmio Mulher Economista 2021.
Senhora Economista,
1.

O Conselho Federal de Economia promoveu o Prêmio Mulher Economista 2021,

atividade desenvolvida no âmbito da Comissão da Mulher Economista. A honraria tem a finalidade
de nobilitar as economistas que contribuíram para o desenvolvimento da ciência econômica e da
profissão de economista nas vertentes teórica ou aplicada, com destaque no cenário nacional ou
internacional, nas áreas do conhecimento científico, educacional, cultural e profissional.

2.

O procedimento da premiação consistiu em quatro fases. Na primeira, foram

selecionados nomes indicados ao prêmio em consulta prévia aos conselheiros federais e Corecons.
Na segunda, o Cofecon, em sessão plenária e por votação secreta, formou lista décupla com nomes
de economistas e seus respectivos minicurrículos, as quais foram comunicadas e deram o aceite para
concorrer à premiação. Na terceira, os Corecons, por meio dos respectivos Plenários, formaram lista
tríplice dentre a lista a que se refere a fase anterior. Na quarta e última fase, entre os 3 (três) nomes
mais indicados pelos Corecons, o Cofecon escolheu em votação secreta, a agraciada, que recebeu
mais da metade dos votos na sessão plenária.
3.

Dessa forma, temos a satisfação de comunicar que o seu nome foi escolhido durante a

710ª Sessão Plenária do Cofecon, realizada em formato híbrido, nos dias 10 e 11 de dezembro de
2021, para receber o título de Mulher Economista 2021, em reconhecimento aos relevantes serviços
prestados ao desenvolvimento da ciência econômica e da profissão de economista.

4.

Na oportunidade, comunicamos à Senhora que a solenidade de entrega da honraria, a

ser materializada por meio de um broche de lapela em ouro e de um certificado, ocorrerá no dia 27
de janeiro de 2022, em Brasília – DF, em local a ser informado posteriormente.

* Favor acusar recebimento desta correspondência.

5.

Na expectativa de que possa reservar sua agenda para o dia informado e confirmar

participação, deixamos indicados os contatos no Cofecon para informações e detalhes pertinentes:
asp@cofecon.org.br - (61) 3208-1822.
Atenciosamente,

Econ. Antonio Corrêa de Lacerda
Presidente do Cofecon

* Favor acusar recebimento desta correspondência.

Econ. Mônica Beraldo Fabrício
Coordenadora da Comissão Mulher
Economista

