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O Nivelamento em Estatística fundamenta-se em aspectos teóricos essenciais para o 
desenvolvimento natural e articulado das demais disciplinas de mestrado e doutorado em 
economia. O nivelamento produz o suporte necessário imediato a disciplinas como 
Microeconomia I, Macroeconomia, Econometria e Métodos Quantitativos, que constituem as 
disciplinas do núcleo do programa de Pós-graduação em Economia. Tal característica é presente 
no Brasil e nos melhores centros do mundo. Assim, um desempenho satisfatório nessas 
disciplinas depende, em grande parte, do nível de entendimento do conteúdo do nivelamento. 
 
Objetivos  
O objetivo da disciplina é apresentar o conteúdo de Estatística essencial para o desenvolvimento 
natural do aluno em sua formação em nível de Pós-graduação em Economia. Uma 
fundamentação matemática sólida é necessária para entender modelos teóricos e estimações 
empíricas que o aluno poderá se deparar na literatura econômica. Esta disciplina é desenhada 
para desenvolver as habilidades em Estatística do aluno capacitando-o a lidar com problemas 
econômicos diversos. 
Espera-se, com isso, que ao final do curso o aluno seja capaz de: 
i) compreender e explicar análises estatísticas na literatura econômica 
ii) identificar uma ou mais ferramentas estatísticas apropriadas para utilizar quando 
deparar com um problema econômico 
iii) aplicar ferramentas estatísticas utilizadas por economistas para resolver problemas 
econômicos 
 
Ementa  
1)  Conceitos Básicos sobre Cálculo de Probabilidades 
2)  Algumas Distribuições de Probabilidades Discretas e Contínuas 
3)  Distribuições amostrais 
4)  Estimação de parâmetros 
5)  Testes de hipóteses paramétricos 
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