
PROGRAMA
Disciplina: INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA COD: ENEX60083

Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS
Etapa Carga Horária Vigência

4ª Semanal: 4 horas aula Semestral: 80 horas aula 2015/1

Ementa: O curso busca oferecer um estudo de métodos de inferência estatística para estimar ou
avaliar parâmetros populacionais por meio de amostras. Busca da compreensão das propriedades dos
estimadores, dos intervalos de confiança, dos testes de hipóteses, da inferência para duas populações
e das análises de aderência e associação. Para tanto, faz-se a caracterização do campo da
Econometria, apresentando as características dos modelos econométricos. O conteúdo almeja
capacitar o aluno a construir modelo de Regressão Simples e múltipla, bem como, entender a técnica
da Regressão múltipla na forma matricial. Para complementação da aula, busca-se realizar esse
conteúdo em aulas práticas em laboratório apresnetando a metodologia de regressão em programas
estatísticos e econométricos em aulas práticas.

Objetivo: fornecer aos alunos o instrumental para a aplicação de métodos matemáticos e estatísticos
à modelagem de problemas da economia, possibilitando a formação de capacidade de elaboração e
análise de modelos econômicos simples e intermediários, necessários a análise prática de estudos
acadêmicos.

Metodologia / Diretivas: As aulas serão expositivas e críticas, incluindo leituras, pesquisas, debates
e seminários referentes ao conteúdo. Os alunos deverão desenvolver pesquisas, resumos e construir
material crítico do tema a ser discutido para debates em sala de aula. Os recursos a serem utilizados,
durante as aulas serão definidos a partir de discussão entre professor e aluno, podendo inserir quadro
branco, Datashow, softwares e outros eventualmente úteis, a depender da criatividade, capacidade e
flexibilidade do aluno.

Avaliação: A avaliação será contínua, cumulativa e formativa buscando informar e o trabalho do
aluno ao longo do seu processo de aprendizagem. A avaliação contínua e cumulativa será, portanto,
por “etapas” as quais serão formadas de pesquisa, produção e apresentação de material crítico sobre
o conteúdo definido. A avaliação formativa se baseará no feedback do professor ao aluno em relação
às produções citadas, afim de que esse aluno possa refletir sobre seu processo de aprendizagem e
corrigi-lo se assim for necessário, por meio de reapresentação e prova.

Conteúdo Programático

Unidade I – INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
1.1. Amostragem.
1.2. Intervalo de Confiança – média, variância e desvio-padrão.
1.3. Teste de Hipóteses para média, variância e proporções.
1.4. Análises não paramétricas.
1.5. Estimadores (conceito e propriedades – Mínimos Quadrados e Máxima Verossimilhança).
1.6. Teorema do Limite Central.



Unidade II – REGRESSÃO LINEAR SIMPLES
2.1. Hipóteses Clássicas.
2.2. Método dos Mínimos Quadrados.
2.3. Estimação.
2.4. Intervalos de confiança dos parâmetros.
2.5. Teste de hipóteses.
2.6. Tabela ANOVA.

Unidade III – REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA
3.1. Caracterização.
3.2. Estimação.
3.3. Intervalos de confiança dos parâmetros.
3.4. Teste de hipóteses.
3.5. Tabela ANOVA.
3.6. Modelos de regressão múltipla.

Unidade IV – REGRESSÃO MÚLTIPLA MATRICIAL
4.1. Representação matricial.
4.2. Estimação matricial e interpretação.
4.3. Intervalos de confiança dos parâmetros.
3.4. Teste de hipóteses.
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