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O grupo de estudos em macroeconomia de 2020 retornou ao formato anterior de palestras 

voltadas para a experiência em policy making de economistas com passagem pelo setor público 

ou ainda em atividade no mesmo.  O principal objetivo do grupo era expor os alunos à análise 

de problemas econômicos e soluções em políticas públicas em cada palestra. Com este processo, 

os alunos puderam ter contato com acadêmicos de excelência e economistas que tenham tido 

experiência prática na formulação e condução de políticas econômicas, de maneira a trazer uma 

visão mais profunda e sólida dos desafios práticos da economia nacional, além de induzir o 

debate e a reflexão sobre estes temas. 

O grupo foi formado por 40 estudantes, de diversos centros acadêmicos (PUC, FGV, UFRJ, UERJ, 

UFF e IBMEC), indicados por professores ou por alunos de ciclos anteriores dos grupos de 

estudos de Micro e Macroeconomia. Os alunos candidatos precisavam cumprir dois requisitos: 

CR acima de 8,0 e estarem inscritos em um curso de Economia destes centros, excluindo assim 

alunos já formados.  

Este ciclo contou com oito palestras, espalhadas entre março e julho. Devido ao cenário de 

epidemia e medidas de distanciamento social, algumas palestras foram canceladas durante 

março, porém as atividades foram retomadas em abril em formato virtual, até o final das 

mesmas. Os palestrantes, e seus respectivos temas foram: Edmar Bacha: “Plano Real”; Joana 

Monteiro: “Segurança Pública”; Pedro Malan: “Lei de Responsabilidade Fiscal e PROER ”; Maria 

Silvia Bastos: “Crédito Público e a TLP”; José Márcio Camargo: “Reforma Trabalhista de 2018”; 

Marcos Lisboa: “Reformas Microeconômicas”; Mario Mesquita: “ A crise de 2008 e a reação de 

política monetária no Brasil”; João Manuel Pinho de Mello: “Agenda BC# e PIX”. Fizemos 

também uma última reunião entre os alunos e a coordenadora, onde pudemos discutir as 

principais lições das palestras e o impacto das mesmas sobre o pensamento e a perspectivas dos 

alunos em sua formação econômica. 

Os alunos participantes foram: Álvaro Borges, Ana Júlia Monteiro. André Garcia, Anna Saraiva, 

Arthur Maurício Rodrigues, Beatriz Carvalho Nogueira de Paula, Bernardo Duque, Caio Gomes, 

Claudio Guilherme Pereira Lima Junior, Derek Duarte Poustka, Felipe Musa, Fernanda Pereira, 

Francisco Britto, Giovanni Martello, Guilherme Baran Alves do Cabo, Gustavo Costa, Isabela 

Duarte Kelly, Isadora Bonitz, Isadora Tavares, João Lins de Almeida, Joel Ndala Makangila 

(Ndamack), Kaio Dias, Leonardo Bueno, Leonardo Calirman, Luiza Bellon, Luiza Wermelinger, 

Marcos Duarte, Marina Greenman, Mateus Amâncio, Mateus Barreto, Mateus Martins Bruno, 

Maurício Loureiro, Pedro Henrique Tenani, Pedro Oiticica, Pedro Torres, Ralph Rufino, Rodrigo 

Bittencourt, Stela Teles, Thayssa Liz e Yasmin Haddad. 


