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PROGRAMA 
 

OBJETIVOS DO CURSO 
 

Nesse curso o aluno vai aprender microeconometria básica. Desde regressão simples até 

fornecemos uma introdução básica de métodos estatísticos para a análise de políticas 

públicas. Conceitos utilizados usualmente como médias, variação ou tabelas serão 

discutidos com cuidado ao longo desse curso. Ao final do curso será dada uma introdução 

ao método analítico em estatística com ênfase em regressão incluindo inferência. Os alunos 

devem trabalhar com bases de dados ligadas à gestão pública e será dada ênfase a questões 

de política e governo. O curso não pressupõe nenhum conhecimento prévio de estatística. 

Ele está desenhado para alunos que desejam acumular noções básicas auxiliares na 

confecção de dissertações e teses de toda a natureza. 
 

CONTEÚDO 
 

a) Introdução à análise de regressão simples. 

b) Análise de regressão múltipla. 

c) Inferência a partir de regressão. 

d) Teoria assimptótica básica 

e) Detalhes de Mínimos Quadrados Ordinário (MQO) 

f) Análise de variáveis qualitativas em MQO 

g) Heteroscedasticidade 

h) Especificação funcional em MQO 

i) Modelos básicos de painel 

j) Introdução a variáveis instrumentais 

k) Variável limitada dependente e correção do desenho de amostragem 
 

LABORATÓRIO 
 

Haverá adicionalmente às aulas teóricas um laboratório acompanhando o curso dado pelo 

assistente do professor. O laboratório deve demandar duas horas adicionais de estudo o que 

significa que esse curso tem na prática 6 horas em sala de aula por semana. O laboratório 

tem duas funções. Em primeiro lugar pretende auxiliar o aluno na realização de listas de 

exercícios semanais. A segunda função é treinar o aluno no uso de softwares de estatística. 

Para alunos iniciantes sugerimos o uso do R, uma das linguagens crescentemente populares 

de estatística em Ciências Sociais, que pode ser estudado a partir de um curso em linha na 

plataforma Coursera. A recomendação é iniciar o curso em linha antes do início das aulas 

teóricas. Não há nenhuma limitação ao uso de outros softwares de estatística, no entanto, 

para cumprir com a tarefa do laboratório que consiste em replicar artigos que utilizaram as 

técnicas discutidas durante o curso sobretudo na segunda parte de mesmo. 



 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 

Prova Parcial:  40% 

Laboratório:  20% 

Exame:  40% 
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