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EMENTA 

Modelo de regressão linear clássico: método dos mínimos quadrados ordinários; inferência; problemas com erros nas variáveis 
independentes, autocorrelação nos resíduos, multicolinearidade, heteroscedasticidade e má especificação de modelo. Modelo de 
regressão linear generalizado. Modelos para dados em painel. Modelos para variáveis dependentes qualitativas. Método generalizado 
de momentos. 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

O objetivo da disciplina Econometria é aprofundar os alguns conceitos econométricos abordados nas disciplinas dos cursos de graduação 
e avançar em relação a novas abordagens, preparando o aluno para entender, analisar e elaborar trabalhos aplicados de econometria, 
que são centrais em grande parte das áreas de teoria econômica. Para esse fim, o curso abordará: o método de mínimos quadrados 
ordinários, o método de mínimos quadrados generalizados, o método de dados em painel, o método de variável dependente binária e o 
método generalizado de momentos (se o tempo permitir). A disciplina também objetiva capacitar os alunos na utilização da teoria 
econométrica, por meio de exercícios aplicados resolvidos manualmente ou em microcomputador. O curso compreende aulas teóricas e 
aplicações práticas. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Parte I 
1) O modelo de regressão linear clássico (MRLC) com álgebra linear; 
2) Estimação do MRLC por mínimos quadrados ordinários (MQO); 
3) Propriedades estatísticas do estimador de mínimos quadrados ordinários em amostras finitas; 
4) Testes de hipótese e seleção de modelos; 
5) Estimação do MRLC por máxima verossimilhança; 
6) Propriedades estatísticas do estimador de MQO em grandes amostras; 
7) Formas funcionais e mudança estrutural; 
8) Endogeneidade e estimação pelo método de variável instrumental. 
 
Parte II 
9) Mínimos quadrados generalizados (MQG); 
10) Heteroscedasticidade; 
11) Autocorrelação ou correlação serial. 
 
Parte III 
12) Introdução aos modelos de dados em painel: pooling, efeitos fixos, efeitos aleatórios e primeiras diferenças; 
13) Modelos de escolha discreta: logit e probit; 
14) Método generalizado de momentos (introdução). 

 
 

METODOLOGIA 

A metodologia da aula compreenderá de exposições dialogadas de conceitos (teóricos e matemáticos) e pontos relevantes, no que se 

refere à econometria. As aulas e atividades serão realizadas por meio das ferramentas do G Suite, tais como: Google Meet, Google 

Classroom, Google Forms, entre outras. Comunicações serão feitas pelas ferramentas do Google. As aulas serão ministradas de formas 

síncronas e assíncronas. A previsão é de que cerca de 50% das aulas sejam síncronas, acontecendo no horário previsto na oferta do 
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componente curricular: quarta-feira (13 as 17 horas). O restante das aulas/atividades (50%) será realizado de forma assíncrona, 

incluindo: listas de exercícios não avaliativas, aulas gravadas, outras atividades combinadas com os discentes, etc. 

 

Importante: 

1) As atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina esta disciplina, 

facultando-se ao aluno seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação; 

2) Haverá durante a própria transmissão das atividades síncronas, o alerta escrito e verbal de que é proibida a utilização daquelas 

imagens sem expressa autorização (BORDAS, 2020). 

 
 

RECURSOS PEDAGÓGICOS/TECNOLÓGICOS 

Aulas ao vivo (síncronas) no horário previsto na oferta do componente curricular: quarta-feira (13 as 17 horas). Aulas/atividades 
assíncronas, incluindo: listas de exercícios não avaliativas, aulas gravadas, outras atividades combinadas com os discentes, etc. As aulas 
e atividades serão realizadas por meio das ferramentas do G Suite, tais como: Google Meet, Google Classroom, Google Forms, entre 
outras. Comunicações serão feitas pelas ferramentas do Google. 

 

AVALIAÇÃO 

O aluno será avaliado por meio de duas provas e atividades. Cada prova possui peso 0,40 no cálculo da nota do semestre, enquanto as 
atividades peso 0,20. Aqueles que obtiverem média semestral igual ou superior a 6,0 (seis) estarão aprovados. A frequência às aulas 
será observada de acordo com casos previstos em lei, e em conformidade com as normas da UFES relativas ao Earte. Será reprovado 
por falta o aluno que não obtiver no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência, conforme Regimento Geral da UFES. O 
professor fica no direito de alterar as datas das provas, com aviso prévio, em conformidade com as normas da UFES relativas ao Earte. 
 

1ª prova: 24.03.2021 

2ª prova: 12.05.2021 

Atividades: a serem entregues ao longo do semestre 

 

Obs.: em hipótese alguma será aplicada prova de reposição, a não ser nos casos previstos em lei e/ou nas normas da PRPPG/UFES 
relativas ao Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte). Portanto, faltar uma das provas implica em nota zero 
naquela prova. 

 

PRÉ-REQUISITOS 

Os estudantes devem ter conhecimento de cálculo multivariado, estatística e familiaridade com representação e manipulação matricial 
no nível exigido pelo programa da prova aplicada pela Anpec. Resultados relevantes de álgebra linear, estatística multivariada e teoria 
de grandes amostras serão abordados no decorrer do curso. 

 

SOFTWARES 

Existem diversos softwares que podem ser utilizados em econometria: Matlab, Octave, R project, Gauss, Gretl, Eviews, Stata, Limdep, 
Rats, S-Plus, SAS, SPSS, entre outros. Especificamente, nesta disciplina, será utilizado o R Project. 
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Obs.: o professor se reserva o direito de alterar a bibliografia sempre que julgar necessário. 

 


