
Conteúdo aula data
Introdução 1 05/ago

1) Análise de regressão múltipla
1.1 Análise de regressão múltipla: o problema da estimação. 2 07/ago
1.2 Análise de regressão múltipla: o problema da inferência. 3 14/ago
a)  a hipótese da normalidade; 3 14/ago

b)
teste de hipóteses relativo aos coeficientes de regressões
individuais; 4 19/ago

c) teste da significância geral da regressão amostral; 4 19/ago
d) teste da igualdade de dois coeficientes da regressão; 5 21/ago

e)
mínimos quadrados restritos: teste das restrições de igualdade
linear; 5 21/ago

f)
teste da estabilidade estrutural ou dos parâmetros nos modelos
de regressão: teste de Chow; 6 26/ago

g) previsão com regressão múltipla; 6 26/ago
h) a trinca dos testes de hipóteses; 7 28/ago
i) teste da forma funcional da regressão. 8 02/set

2) Autocorrelação
a) a natureza do problema; 9 04/set
b) estimação de MQO na presença de autocorrelação; 9 04/set
c) o estimador BLUE na presença de autocorrelação; 9 04/set
d) conseqüências do uso do MQO na presença de autocorrelação; 9 04/set
e) detecção do problema; 10 09/set
f) medidas corretivas; 10 09/set
g) especificação equivocada do modelo vs . autocorrelação pura; 10 09/set
h) o métodos dos mínimos quadrados generalizados (MQG); 11 11/set

i)
o método de Newey-West para correção de erros-padrão de
MQO; 12 16/set

j) MQO vs . FGLS e Newey-West; 12 16/set
k) previsão com termos de erro autocorrelacionados 12 16/set

3) Multicolinearidade
a) a natureza da multicolinearidade; 13 18/set
b) estimação na presença de multicolinearidade perfeita; 13 18/set

c)
estimação na presença de multicolinearidade “alta”, mas
“imperfeita”; 13 18/set

d) conseqüências teóricas da multicolinearidade; 13 18/set
e) conseqüências práticas da multicolinearidade; 13 18/set
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f) detecção da multicolinearidade; 14 23/set
g) medidas corretivas; 14 23/set
h) a multicolinearidade é necessariamente ruim? 14 23/set

6) Modelos de regressão com variáveis binárias
a) a natureza das variáveis binárias; 15 25/set
b) modelos anova; 15 25/set
c) modelos anovas com duas variáveis qualitativas; 15 25/set

d)
modelos com variáveis quantitativas e qualitativas: os modelos
ancova; 15 25/set

e) a variável binária como alternativa ao teste de chow; 16 30/set
f) efeitos de interação com o uso de variáveis binárias; 16 30/set
g) o emprego de variáveis binárias em análises sazonais; 17 07/out
j) alguns aspectos técnicos do modelo de variáveis binárias. 17 07/out

Prova 18 09/out
Laboratório 19 14/out

4) Heterocedasticidade
a) a natureza do problema; 20 16/out
b)  estimação de MQO na presença de heterocedasticidade; 20 16/out
c) o método dos mínimos quadrados generalizados (MQG); 20 16/out

d)
conseqüências do uso do MQO na presença da
heterocedasticidade; 20 16/out

e) detecção do problema; 21 21/out
f) providências corretivas. 21 21/out

5)
Modelagem Econométrica: Especificação do Modelo e
Diagnósticos

a) tipos de erros de especificação; 22 23/out
b) conseqüências dos erros de especificação de modelos; 22 23/out
c) detecção dos erros de especificação; 22 23/out
d) erros de medição; 22 23/out
e) especificação incorreta do termo de erro estocástico; 23 23/out
f) modelos aninhados versus modelos não aninhados; 23 23/out
g) testes de hipóteses não aninhadas; 24 30/out
h) critérios de seleção de modelo; 24 e 25 30/out e 04/nov
i) tópicos adicionais sobre modelagem econométrica. 26 06/nov

Laboratório 27 11/nov

Conteúdos Complementares
7) Equações Simultâneas



a) sistema de Equações Simultâneas- Problemas de Identificação 28 13/nov
b) o Estimador de Variável Instrumental 28 13/nov
c) método de Mínimos Quadrados Indiretos
d) método de Mínimos Quadrados em Dois Estágios
e) aplicações

8) Econometria de séries temporais
8.1) Econometria de séries temporais: alguns conceitos básicos. 29 18/nov
a) alguns conceitos chaves;
b) processos estocásticos;
c) o fenômeno da regressão espúria;
d) testes de estacionaridade;
e) transformação de séries temporais não estacionárias;
f) co-integração.
8.2) Econometria de séries temporais: previsão.
a) abordagens à previsão econômica;

b)
métodos auto-regressivo (AR); das médias móveis (MA) e
ARIMA;

c) o método Box-Jenkins;
d) auto regressão vetorial (VAR);
e) os modelos ARCH e GARCH.

30 20/nov
Prova 31 27/nov


