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A. Objetivo 
 

Introduzir o aluno ao método econométrico a fim de estudar temas de interesse socioeconômico, tais como estimar 
quantitativamente relações socioeconômicas, testar hipóteses provenientes da teoria, avaliar o impacto de políticas públicas e fazer 
previsões sobre o comportamento de variáveis de interesse. 
 
B. Horário das Aulas  
 

• As aulas serão gravadas e disponibilizadas na plataforma online Google Classroom©.  
 
D. Metodologia de Aula 
 

• Aulas expositivas 

• Slides com a matéria 

• Análise de estudos de caso 
 
E. Proposta de Plano Geral de Aulas 
 

• O que é Econometria? 

• Modelo de Regressão Simples 

• Modelo de Regressão Múltipla: Estimação 

• Modelo de Regressão Múltipla: Inferência 

• MQO Assimptótico 

• Previsão e Análise dos Resíduos 

• Variáveis Binárias 

• Análise de Regressão com Dados de Séries de Tempo 

• Tópicos Especiais 
 
F. Sistema de Avaliação  
 

• Listas de questões (Q) apresentadas ao longo das aulas gravadas com prazo definido para ser entregues pelos alunos. A 

média final (MF) será calculada pela média aritmética simples dessas listas de questões (Q). 

• Haverá uma avaliação substitutiva, consistindo em uma lista de questões abrangendo toda a matéria, para quem: 
o Não conseguir média de 60 
o Ou perder o prazo de uma lista de questões 

▪ Será permitida a substituição de apenas uma lista de questões 

• A avaliação substitutiva fará a substituição da menor nota das listas ou da lista faltante. Depois disso, uma nova média final 
será recalculada, contendo a nota da avaliação substitutiva (evidentemente, caso a nota da avaliação substitutiva seja maior 
do que a menor nota das listas). De novo, o aluno passará caso a nova média atingir pelo menos 60. 
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