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PLANO DE AULA 

DISCIPLINA:  INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA  (CÓD.  ENEX60083)       PERÍODO: 4º PERÍODO  

 

TOTAL DE SEMANAS:  20 SEMANAS                                               TOTAL DE ENCONTROS:  40 AULAS 

 

Aulas 
Conteúdos/ 

Matéria 
Tipo de aula Textos, filmes e outros materiais 

1 Apresentação da disciplina.  Expositiva. Aula expositiva com slides 

2 1.1. Amostragem. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

 

3 1.2. Intervalo de Confiança – média, 

variância e desvio-padrão. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

4 1.3. Teste de Hipóteses para média, 

variância e proporções. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

 

5 1.3. Teste de Hipóteses para média, 

variância e proporções. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala. 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

Capítulos indicados: Carter Hill - cap 9; 

Sartoris - não tem; Gujarati - cap 9 (livro 

verde). 

6 1.4. Análises não paramétricas. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 
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7 1.4. Análises não paramétricas. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

8 

1.5. Estimadores (conceito e propriedades 

– Mínimos Quadrados e Máxima 

Verossimilhança).  

1.6. Teorema do Limite Central. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

9 2.1. Hipóteses Clássicas. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

10 2.2. Método dos Mínimos Quadrados. 2.3. 

Estimação. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

11 2.2. Método dos Mínimos Quadrados. 2.3. 

Estimação. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

12 2.2. Método dos Mínimos Quadrados. 2.3. 

Estimação. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

13 2.4. Intervalos de confiança dos 

parâmetros. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

 

14 

2.5. Teste de hipóteses. 

2.6. Tabela ANOVA. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

 

15 
Aula prática no laboratório 

Apresentação da metodologia de 

estimação no software Excel. Aula 

em laboratório 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

16 Semana de Prova.    
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17 Prova A.   

18 
REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA 

3.1. Caracterização 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

19 3.2. Estimação. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

20 3.2. Estimação. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

21 3.2. Estimação. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

22 3.3. Intervalos de confiança dos 

parâmetros. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

23 3.3. Intervalos de confiança dos 

parâmetros. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

24 3.4. Teste de hipóteses.  

3.5. Tabela ANOVA 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 
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25 3.4. Teste de hipóteses.  

3.5. Tabela ANOVA 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

26 3.6. Modelos de regressão múltipla. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

27 3.6. Modelos de regressão múltipla. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista, discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

28 REGRESSÃO MÚLTIPLA MATRICIAL 

4.1. Representação matricial. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

29 4.2. Estimação matricial e interpretação. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

30 4.2. Estimação matricial e interpretação. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

31 
4.3. Intervalos de confiança dos 

parâmetros.  

3.4. Teste de hipóteses. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

32 
4.3. Intervalos de confiança dos 

parâmetros.  

3.4. Teste de hipóteses. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação à 

lista introdutória, discutida e 

respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 
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33 Aula prática no excel. 

Apresentação da metodologia de 

estimação no software Excel. Aula 

em laboratório 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

34 Semana de Prova 

 

 

35 Prova B. 

 

 

 

36 
Vista de Prova.   

 

37 
Semana de 2ª chamada    

38 Prova de Segunda Chamada.   

39 Prova Final.   

40 Semana de Prova final    

Atualizado em abril/2016. 


