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Atividades Síncronas: encontros virtuais semanais mediante a ferramenta Google Meet no horário 

da aula para discussão do conteúdo da aula gravada, resolução de exercícios e elucidação de 

dúvidas. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A unidade curricular será ministrada no formato de ADEs remotas, no ambiente virtual Moodle. 

Atividades: vídeo-aulas gravadas e slides disponibilizados semanalmente no ambiente virtual de 

aprendizado (Moodle); resolução de listas de exercícios passadas pela professora; encontros virtuais 

no Google Meet para discussão dos conteúdos e resolução de exercícios. 

A carga horária semanal da disciplina (5h) será assim distribuída: 

1. Tempo para o aluno assistir a vídeo-aula previamente gravada e disponibilizada no Moodle: 

1,5h 

2. Tempo para o aluno resolver os exercícios disponibilizados no Moodle, referentes a vídeo-aula 

da semana: 1,5h 

3. Atividade semanal síncrona de discussão do conteúdo e elucidação de dúvidas: 2h 

Carga horária total: 60h (12 semanas x 5h de atividades semanais) 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação na disciplina se dará mediante a entrega das atividades domiciliares referentes ao 

conteúdo das aulas. O conceito final da unidade curricular será “cumprido/não cumprido”. 

Para que seja atribuído o conceito cumprido, o aluno deverá entregar no mínimo 75% das atividades 

domiciliares nas condições acordadas1 e dentro do prazo estabelecido (ver cronograma a seguir). 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

WOOLDRIDGE, J. M. Introdução à econometria: uma abordagem moderna. São Paulo, SP: Cen-
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1 A atividade deverá ser entregue via Moodle, por meio de upload de arquivo único com foto da 
resolução, que deve ser detalhada e apresentada em letra de próprio punho. O nome completo do aluno 
deve aparecer no cabeçalho de cada página fotografada. 

https://biblioteca.unifesp.br/biblioteca_s/php/login_usu.php?flag=minhabiblioteca_redirect.php
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https://biblioteca.unifesp.br/biblioteca_s/php/login_usu.php?flag=minhabiblioteca_redirect.php 

HOFFMANN, R. Análise de regressão: uma introdução à econometria. 4a ed. São Paulo, Hucitec, 

2006. Disponível on-line em: 

http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/download/73/64/310-1?inline=1 

 

CRONOGRAMA DE AULAS SEMANAIS 

Semana 
Conteúdo da aula gravada e 

disponibilizada no Moodle 

Encontro síncrono 

para elucidação de 

dúvidas no Google 

Meet 

Deadline para 

entrega da 

Atividade Domiciliar 

1 Regressão linear simples (parte 1) 23 de novembro 25 de novembro 

2 Regressão linear simples (parte 2) 30 de novembro 02 de dezembro 

3 Formas funcionais 07 de dezembro 09 de dezembro 

4 Regressão linear múltipla (parte 1) 14 de dezembro 16 de dezembro 

5 Regressão linear múltipla (parte 2) 21 de dezembro 23 de dezembro 

6 RECESSO 28 de dezembro - 

7 Estimação de modelos de regressão 

linear no software R 
04 de janeiro 06 de janeiro 

8 Multicolinearidade 11 de janeiro 13 de janeiro 

9 Variáveis binárias 18 de janeiro 20 de janeiro 

10 Heterocedasticidade 25 de janeiro 27 de janeiro 

11 Autocorrelação linear 01 de fevereiro 03 de fevereiro 

12 Endogeneidade e método de variáveis 

instrumentais 
08 de fevereiro 10 de fevereiro 

13 CARNAVAL 15 de fevereiro - 

14 Diagnóstico de modelos de regressão 

linear no software R 
22 de fevereiro 24 de fevereiro 
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