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EMENTA
Modelos com variável dependente binária: Modelo Logit; Modelo Probit. Modelos com variável dependente limitada: Modelo Tobit.
Modelos para variável censurada e truncada. Modelos de regressão para dados em painel: Modelos de efeito fixo; Modelos de efeito
aleatório. O problema das variáveis explicativas endógenas: Estimação de variáveis instrumentais. Mínimos quadrados de dois
estágios.
OBJETIVOS DA DISCIPLINA
O curso continua a preparação do aluno para análise empírica de problemas econômicos utilizando métodos de regressão introduzidos
em Econometria I. O curso inicia com uma revisão do modelo clássico de regressão em forma matricial e aborda os seguntes tópicos:
dados em painel, modelos de equações simultâneas, modelos de séries temporais e modeos para variáveis dependentes limitadas.
Outro objetivo é que os alunos iniciem um projeto de pesquisa com conteúdo econométrico já visando a elaboração de monografia.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Revisão do modelo clássico em forma matricial
1.1. Especificaçao e hipóteses
1.2. Estimação: MQO e MQG
1.3. Matriz de covariânca e testes de hipótese
1.4. Previsão
Métodos simples e avançados de dados em painel
2.1. Estimador agrupado
2.2. Efeitos fixos
2.3. Efeitos aleatórios
Estimadores de variáveis instrumentais
3.1. Variáveis omitidas e o viés do estimador MQO
3.2. Estimação por Variáveis Instrumentais
3.3. Mínimo quadrado de dois estágio (MQ2E)
3.4. Teste de endogeneidade e teste de restrições sobreidentificadoras
3.5. Solução de erros nas variáveis
Modelos estruturais de equações simultâneas
4.1. Viés de simultaneidade
4.2. Condições de identificação
4.3. Estimação de sistemas: MQ2E
Introdução aos modelos de séries temporais
5.1. Exemplos
5.2. Estacionariedade e raiz unitária
5.3. Testes de estacionaridade
5.4. Correlorama
5.5. Teste Dickey-Fuller
5.6. Cointegração e modelo de correção de erro
Modelos de variáveis dependentes limitadas
6.1. Modelo de probabilidade linear
6.2. Logit
6.3. Probit
6.4. Tobit
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
O aluno será avaliado por meio de três listas de exercícios ao longo do semestre e por um projeto de pesquisa que deverá
ser apresentado em sala, no formato de seminário, ao final do semestre. O aluno deverá elaborar um documento a ser entregue ao
professor no último dia de aula (30/06), seguindo diretrizes que serão divulgadas oportunamente. A média do semestre terá dois
𝐿 +𝐿 +𝐿
𝑀𝐿+𝑁𝑃
componentes: média das listas de exercícios ( 1 32 3 ) e nota do projeto de pesquisa (𝑀𝑆 = 2 ). Para cada lista e projeto será
atribuída nota de zero a dez.
Os alunos que obtiverem média final igual ou superior a 7 (sete) estarão dispensados da prova final, cujo conteúdo
compreende toda a matéria ministrada no curso. Provas de 2ª chamada somente ocorrerão nos casos previstos em lei, a partir de
𝑀𝑆+𝑃𝐹
consulta à coordenação do curso. A média final será a média simples entre a prova final e a média do semestre (𝑀𝐹 = 2 ). O
aluno com média final igual ou superior a cinco será aprovado.
A frequência às aulas é obrigatória de acordo com as normas da UFES. Será reprovado por falta o estudante que não obtiver
no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência.
Prova Final: 06/07

