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PLANO DE AULA 

DISCIPLINA:  ECONOMETRIA  (CÓD.  ENEX60089)     PERÍODO: 5º 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. Revisão 

de Introdução à Econometria - 

principais objetivos. Entrega da lista 

introdutória sobre Dummy a ser 

trabalhada na aula 2. 

Expositiva. 
 

Aula expositiva com slides 

2 2.1. Dummy: conceito e 

caracterização. 

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). 

3 

2.1. Dummy: Modelos ANCOVA de 

intercepto. 

2.2. Estimação e interpretação 

2.3. Intervalos de confiança dos 

parâmetros 

2.4. Teste de hipóteses 

2.5. 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. 

Capítulos indicados: Carter Hill - cap 9; 

Sartoris - não tem; Gujarati - cap 9 (livro 

verde). 

4 

2.1. Dummy: Modelos ANCOVA de 

inclinação 

2.2. Estimação e interpretação 

2.3. 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. 

Capítulos indicados: Carter Hill - cap 9; 

Sartoris - não tem; Gujarati - cap 9 (livro 
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2.4. Teste de hipóteses 

2.5. Tabela ANOVA 

verde). 

5 

2.1. Dummy: Modelos ANOVA 

2.2. Estimação e interpretação 

2.3. Intervalos de confiança dos 

parâmetros 

2.4. Teste de hipóteses 

2.5. 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. 

Capítulos indicados: Carter Hill - cap 9; 

Sartoris - não tem; Gujarati - cap 9 (livro 

verde). 

6 Aula prática no laboratório - Dummy 

Apresentação da metodologia de 

estimação no software Excel. 

Aula em laboratório 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

Livros indicados: Vartanian, Silva (2013); 

Buscarioli, Emerick (2011). 

7 1.1. Multicolinearidade 

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 - não; 

Sartoris - cap 9; Gujarati - cap 10 (livro 

verde) 

8 1.1. Multicolinearidade 

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 - não; 

Sartoris - cap 9; Gujarati - cap 10 (livro 

verde). 

9 1.1. Multicolinearidade 

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 - não; 

Sartoris - cap 9; Gujarati - cap 10 (livro 

verde). 
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10 Aula prática no excel - 

multicolinearidade 

Apresentação da metodologia de 

estimação no software Excel. 

Aula em laboratório 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

Livros indicados: Vartanian, Silva (2013); 

Buscarioli, Emerick (2011). 

11 1.2. Heterocedasticidade 

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 11; 

Sartoris - cap 9; Gujarati - cap 11 (livro 

verde). 

12 1.2. Heterocedasticidade 

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 11; 

Sartoris - cap 9; Gujarati - cap 11 (livro 

verde). 

13 1.2. Heterocedasticidade 

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 11; 

Sartoris - cap 9; Gujarati - cap 11 (livro 

verde). 

 

14 

Aula prática no excel - 

heterocedasticidade 

Apresentação da metodologia de 

estimação no software Excel. 

Aula em laboratório 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

Livros indicados: Vartanian, Silva (2013); 

Buscarioli, Emerick (2011). 

 

15 

Aula prática no excel - 

heterocedasticidade 

Apresentação da metodologia de 

estimação no software Excel. 

Aula em laboratório 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

Livros indicados: Vartanian, Silva (2013); 

Buscarioli, Emerick (2011). 
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16 
Semana de Prova.    

 

17 
Prova A.   

18 Equações estruturais - Principais 

conceitos e equações reduzidas 

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. 

Capítulos indicados: Carter Hill - cap 14; 

Sartoris - não tem; Gujarati - cap 18-20 (livro 

verde) 

19 4.2. Equações estruturais - Regras de 

Identificação 

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. 

Capítulos indicados: Carter Hill - cap 14; 

Sartoris - não tem; Gujarati - cap 18-20 (livro 

verde) 

20 Feriado. 

 

 

21 4.2. Equações estruturais - Regras de 

Identificação 

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. 

Capítulos indicados: Carter Hill - cap 14; 

Sartoris - não tem; Gujarati - cap 18-20 (livro 

verde) 

22 

Equações estruturais – Estimação 

4.1. Estimação: Mínimos Quadrados 

Indiretos e Mínimos Quadrados em 

Dois Estágios  

4.3. Estimação dos parâmetros no 

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. 

Capítulos indicados: Carter Hill - cap 14; 

Sartoris - não tem; Gujarati - cap 18-20 (livro 
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caso de superidentificação verde) 

23 Equações estruturais - aula 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. 

Livros indicados: Vartanian, Silva (2013); 

Buscarioli, Emerick (2011). 

24 1.3. Autocorrelação serial 

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. 

Capítulos indicados: Carter Hill - cap 12; 

Sartoris - cap 9; Gujarati - cap 12 (livro 

verde) 

25 1.3. Autocorrelação serial 

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. 

Capítulos indicados: Carter Hill - cap 12; 

Sartoris - cap 9; Gujarati - cap 12 (livro 

verde) 

26 1.3. Autocorrelação serial 

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. 

Capítulos indicados: Carter Hill - cap 12; 

Sartoris - cap 9; Gujarati - cap 12 (livro 

verde) 

27 Aula prática no excel -Autocorrelação 

Apresentação da metodologia de 

estimação no software Excel. 

Aula em laboratório 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

Livros indicados: Vartanian, Silva (2013); 

Buscarioli, Emerick (2011). 
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28 

Séries temporais 

3.1. A estacionariedade  

3.2. Testes de estacionariedade. 

 

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. 

Capítulos indicados: Carter Hill - cap 16; 

Sartoris - cap 10; Gujarati - cap 21-22 (livro 

verde) 

29 
Séries temporais 

3.3. Regressão Espúria. 

 

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. 

Capítulos indicados: Carter Hill - cap 16; 

Sartoris - cap 10; Gujarati - cap 21-22 (livro 

verde) 

30 Feriado. 
 

  

31 
Séries temporais 

3.4. Mecanismo de Correção de Erro. 

 

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. 

Capítulos indicados: Carter Hill - cap 16; 

Sartoris - cap 10; Gujarati - cap 21-22 (livro 

verde) 

32 

Séries temporais 

3.5. Os modelos AR, MA, ARMA e 

ARIMA 

 

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. 

Capítulos indicados: Carter Hill - cap 16; 

Sartoris - cap 10; Gujarati - cap 21-22 (livro 

verde) 

33 Aula prática no excel - Série 

Temporal 

Apresentação da metodologia de 

estimação no software Excel. 

Aula em laboratório 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

Livros indicados: Vartanian, Silva (2013); 

Buscarioli, Emerick (2011). 
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34 Semana de Prova - 09-15/06 

 

 

35 Prova B. 

 

 

 

36 
Vista de Prova.   

 

37 

Semana de 2ª chamada - 20-

25/06. 
  

38 Prova de Segunda Chamada.   

39 Prova Final.   

40 
Semana de Prova final - 27/06 a 

02/08 
  

Atualizado em fevereiro/2016. 


