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Programa de Disciplina: ANE 036 – Econometria II 

PLANO DE ENSINO REMOTO EMERGENCIAL (ERE) 

 

A. Objetivo 

O curso continua a preparação do aluno para análise empírica de problemas econômicos através 

dos métodos de regressão introduzidos em Econometria I. Serão aprofundados os recursos de análise de 

regressão para modelos com mais de uma equação, e também apresentadas extensões desse instrumental 

para a estimação de modelos multiequacionais, com especial atenção para os métodos de correção de 

endogeneidades.        

 

B. Informações básicas 

 

Professor: Ricardo da Silva Freguglia (ricardo.freguglia@ufjf.br).   

Ano letivo: 2021 – 1º semestre.   

Dias/Horário: Segundas-feiras (14:00 – 16:00) e Terças-feiras (14:00 – 16:00). Os encontros 

síncronos serão parar sanar dúvidas sobre as aulas assíncronas e/ou sobre as 

avaliações.   

  

Nível: Graduação em Economia.   

Plano Geral:    

Aula        Tópico Leitura  

1. Introdução W; C&T 

2. Introdução W; C&T 

3. Heterocedasticidade  W; C&T 

4. Heterocedasticidade  W; C&T 

5. Problemas de Especificação e Dados  W; C&T 

6. Problemas de Especificação e Dados  W; C&T 

7. Variáveis Instrumentais  W; C&T 

8. Variáveis Instrumentais  W; C&T 

9. Variáveis Instrumentais  W; C&T 

10. Modelos de Equações Simultâneas  W; C&T 

11. Modelos de Equações Simultâneas  W; C&T 

12. Modelos de Equações Simultâneas  W; C&T 

13. Modelos de Dados em Painel  W; C&T 

14. Modelos de Dados em Painel  W; C&T 

15. Modelos de Dados em Painel  W; C&T 

16. Modelos com Variáveis Dependentes Limitadas  W; C&T 

17. Modelos com Variáveis Dependentes Limitadas  W; C&T 

18. Modelos com Variáveis Dependentes Limitadas  W; C&T 

19. Modelos com Variáveis Dependentes Limitadas  W; C&T 

20. Modelos com Variáveis Dependentes Limitadas  W; C&T 
 

Nota: W; C&T: vide Bibliografia.     

 

C. Metodologia de ensino 

A disciplina será lecionada por aulas teóricas expositivas de forma síncrona e assíncrona e serão 

disponibilizadas no ambiente virtual Google Classroom. Toda a organização do curso, estabelecimento de 

cronogramas para as atividades da disciplina e comunicação com os alunos será feita por meio da 

plataforma do Google Classroom. O link para a aula síncrona será disponibilizado com a devida 

antecedência ao horário. Além disso, os alunos terão acesso às bibliografias pelo ambiente virtual da 

biblioteca da UFJF, “siga/biblioteca”, na forma digital (E-book). A disciplina ainda contará com monitor 

para auxiliar com as listas de exercícios avaliativos. 

Aos discentes, serão demandados recursos que forneçam acesso ao conteúdo expositivo das aulas, às 

atividades semanais e às atividades avaliativas. Isso poderá ser feito utilizando computador ou similar 

com acesso à internet. 
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D. Sistema de Avaliação  

 

Serão três atividades avaliativas a serem resolvidas pelos discentes. A média final (MF) será 

calculada da seguinte forma: 

MF = (A1 + A2 + A3) / 3      

As avaliações serão realizadas de forma síncrona ou assíncrona, preferencialmente no horário da aula, 

em dia e horário previamente agendados pelo professor.  

 

E. Sobre os direitos autorais, de acordo com o Art.9 da Resolução 33/2020: 

• Art.9o - A produção e divulgação de materiais a serem utilizados no ERE estão protegidas pela Lei 

Federal no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei dos Direitos Autorais), pela qual fica vetado o uso 

indevido e a reprodução não autorizada de material autoral por terceiros. 

• §1o - A imagem de docentes e discentes geradas nas aulas na UFJF, bem como o conteúdo oral e 

escrito das mesmas, somente poderão ser utilizados para os fins exclusivamente acadêmicos a que se 

destinam. 

• §2o - É vedado copiar, editar, adicionar, reduzir, exibir, difundir publicamente, transmitir a terceiros, 

trocar, emprestar ou praticar qualquer ato de comercialização e descaracterização das imagens e do 

conteúdo oral e escrito das aulas. 

• §3o - A violação aos direitos autorais acarretará a apuração da transgressão disciplinar do(s) 

envolvido(s), sem prejuízo das sanções previstas na Lei de Direitos Autorais e no Código Penal. 
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