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O objetivo da disciplina é desenvolver conhecimento e habilidades importantes para a
realização de análise econométrica, permitindo confrontar as teorias econômicas com os
dados socioeconômicos. Especificamente, esta disciplina tem como objetivo específico
preparar o aluno para o uso correto do ferramental econométrico necessário para análise
de dados socioeconômicos.
EMENTA
Regressão linear simples e correlação simples. Pressupostos básicos do modelo clássico
de regressão linear. Modelos não lineares. Estimação e precisão dos estimadores.
Regressão e correlação múltiplas. Mínimos quadrados restritos. Violações dos
pressupostos básicos (causas, consequências, detecção e correções). Regressão pela
origem e com variáveis binárias.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução: A importância da análise de dados para o economista; Big data e analytics;
correlação e causalidade; formatos das bases de dados e principais características dos
dados; softwares para análise de dados.
2. Modelo de regressão linear simples: Modelos supervisionados e não supervisionados.
Estimação de regressões lineares simples: método de mínimos quadrados ordinários e
alternativas para a estimação de parâmetros. Pressupostos.
3. Modelo de regressão linear múltipla: O conceito de variáveis de controle. Estratégias
empíricas para estimação. Interpretação dos resultados obtidos. Medidas de qualidade de
ajuste.
4. Modelos não lineares: A relação não linear entre as variáveis. Transformações
logarítmicas e interpretação dos coeficientes.
5. Violação dos pressupostos básicos: Causas e consequências. Estimadores viesados
e inconsistentes. Multicolinearidade, heterocedasticidade, autocorrelação e endogeneidade.
6. Modelos com variáveis binárias: Variáveis binárias explicativas e explicadas. Variáveis
categóricas e contínuas. Interpretação e aplicações.

METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES
As aulas terão natureza teórica e prática. As aulas teóricas serão expositivas, com
apresentação do conteúdo. As práticas serão realizadas em laboratório de informática (ou
com uso de computador pessoal – notebook), em que será utilizado software para análise e
processamento de dados, bem como para aplicação do conteúdo teórico (Excel, Python ou
R).
Todo material teórico e prático estará disponível na plataforma Moodle (Portal didático) para
acompanhamento das atividades pelos discentes.
É imprescindível um posicionamento ativo de aprendizagem durante o período para garantir
a fluência na manipulação de dados e estimação de modelos econométricos. A metodologia
de aprendizagem será fundamentalmente baseada na resolução de problemas práticos
(Problem Based Learning - PBL).
AVALIAÇÃO
Serão 4 atividades avaliativas ao longo do período – 2 teóricas e 2 práticas, cada uma com
peso de 25% na nota final. As avaliações teóricas serão aplicadas em sala de aula,
enquanto as práticas consistirão em pequenos relatórios com a utilização e análise de
dados previamente propostos, a partir do uso de software estatístico.
Datas prováveis de realização das atividades (sujeitas à alteração com aviso prévio):
1ª atividade teórica: 25/04/2021
1ª atividade prática (data de entrega): 29/04/2021
2ª atividade teórica: 27/06/2021
2ª atividade prática (data de entrega): 30/06/2021
A nota final será dada pela soma simples das pontuações obtidas em cada uma das
atividades. Caso o aluno tenha a pontuação mínima exigida para aprovação (6,0), mas não
tenha a frequência mínima exigida (75%), ele será reprovado.
Se, ao final do período, o aluno não obtiver nota necessária para aprovação (nota inferior a
6,0), haverá uma prova substitutiva na última semana de aula, englobando todo o conteúdo
teórico e prático. Essa prova terá peso de 25% e substituirá a menor nota obtida nas quatro
avaliações realizadas. A nota dos alunos que fizerem a prova substitutiva ficará restrita ao
valor para que possam ser aprovados na unidade curricular, ou seja, a nota final será 6,0.
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