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1. Descrição do curso

O curso de Avaliação de Políticas Públicas compreende o estudo de méto-
dos de inferência causal em Economia e suas aplicações. São apresentadas
técnicas de avaliação de impacto e discutidos artigos que utilizam os
métodos estudados em diversas áreas de pesquisa, como Economia da
Educação, Economia do Trabalho, Economia da Saúde e Economia do
Crime.

2. Objetivo

Espera-se que, ao final do curso, o aluno seja capaz de identificar os
métodos de inferência causal, aplicar os principais métodos e dialogar
com a literatura de avaliação de impacto.

3. Horário das Aulas (assíncronas)

Sexta: 14-18h

4. Horário de Atendimento

Em horário previamente agendado via e-mail.

5. Tópicos 1

(a) Introdução à inferência causal

(b) Experimentos

(c) Modelo de Diferenças em diferenças

(d) Regressão descontínua

(e) Variáveis instrumentais

6. Sistema de Avaliação
1sujeito a alterações no decorrer do semestre
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• Listas de exercícios
Total de listas: 4
Valor total: 100 pontos
Valor individual: 25 pontos
Data de entrega (via e-mail): Aproximadamente 2 semanas depois da
distribuição da lista em data a ser definida quando da entrega da lista

Bibliografia

A bibliografia de cada tópico será disponibilizada ao longo do curso, em
formato digital e acessível a todos, e será composta de artigos, material de aula,
livros e cursos disponíveis online.
PEIXOTO, Betânia; PINTO, Cristine C. X.; LIMA, Lycia; FOGUEL, Miguel N.;
BARROS, Ricardo P. de.; MENEZES-FILHO (Organizador). Avaliação econômica
de projetos sociais. Dinâmica Gráfica e Editora, 2012. (Obrigatória)

ANGRIST, Joshua D.; PISCHKE, Jörn-Steffen. Mostly harmless econometrics: An
empiricist’s companion . Princeton university press, 2008. (Complementar)

Referências adicionais de cada tópico serão indicadas no material do curso

Atenção: Não é permitido filmar, fotografar ou gravar áudio da aula sem
autorização escrita do professor.
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