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Ementa: 

Modelos de equações simultâneas. Modelos com variável dependente binária: Logit, Probit. Modelos com variável 
dependente limitada: Tobit. Modelos de dados em painel: efeitos fixos, efeitos aleatórios, testes. Variáveis 
explicativas endógenas: variáveis instrumentais. MQO 2 estágios. Econometria das séries temporais: conceitos 
básicos. 

Objetivos 
Específicos: 

A disciplina dá sequência ao estudo da econometria, agora do ponto de vista mais aplicado. Assim, o aluno tomará 
conhecimento de várias extensões do modelo linear de regressão, estudado em econometria I, suas aplicações e 
implementação prática. 

Conteúdo 
Programático: 

Tópico 1: Revisão de análise de regressão e introdução à inferência causal. 
 Relações causais e regressão. 
 Viés de variável omitida. 
 Regressão como método de pareamento. 

Tópico 2: Métodos de dados em painel. 
 Estimador agrupado. 
 Efeitos fixos e efeitos aleatórios. 
 Diferenças em diferenças. 

Tópico 3: Variáveis instrumentais. 
 Variáveis omitidas. 
 Mínimo quadrado de dois estágios (MQ2E). 
 Teste de endogeneidade e teste de restrições sobreidentificadoras. 

Tópico 4: Modelos estruturais de equações simultâneas. 
 Viés de simultaneidade. 
 Condições de identificações. 
 Estimação: MQ2E. 

Tópico 5: Modelos de variáveis dependentes limitadas. 
 Modelo de probabilidade linear. 
 Probit e Logit. 
 Tobit. 

Tópico 6: Pareamento. 
 Pareamento simples. 
 Pareamento via escore de propensão. 

Tópico 7: Introdução à econometria de séries temporais 
 O problema da regressão com séries não estacionárias. 
 Conceitos básicos: estacionariedade, raiz unitária, função de autocorrelação e função de autocorrelação 

parcial etc. 

Metodologia: 

Aproximadamente 25% de aulas síncronas. As aulas síncronas serão realizadas todas as terças-feiras. A carga 
horária assíncrona será constituída por leitura dirigida de capítulos dos livros e notas de aulas, resolução das listas 
de exercícios e vídeos disponibilizados.  

Recursos 
Pedagógicos / 
Tecnológicos 

Como suporte utilizaremos o Google Classroom. 

Avaliação 

A avaliação do curso será feita por meio de três trabalhos a serem desenvolvidos ao longo do semestre: duas listas 
de exercícios, a primeira correspondendo a 40 % e a segunda a 40% da média do semestre, e uma apresentação, 
correspondendo a 20% da média do semestre, sobre algum artigo acadêmico empírico publicado em revista 
especializada.  
 
Os alunos que obtiverem média do semestre igual ou superior a 7 (sete) estarão dispensados da prova final, cujo 
conteúdo compreende toda a matéria ministrada no curso. A média final será a média simples entre a prova final e 

a média do semestre     
     

 
 . O aluno com média final igual ou superior a cinco será aprovado. Provas de 2ª 

chamada somente ocorrerão nos casos previstos em lei, após análise de pedidos de amparo legal na PROGRAD. 
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