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Ficha 2  
 

 

Disciplina: Estatística Econômica e Introdução à 

Econometria (Turmas N e P) 
Código: SE 305 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  (   ) 
Optativa 

(  x ) Semestral      (  ) 
Anual  

Pré-requisito: 
CE003 
Estatística II 

Nº total vagas: 
100 

CH Total: 75 

CH semanal: 

5,8 

 

Padrão 

(PD): 75 

Laboratório (LB): 

0 

Campo (CP): 

0 

Estágio (ES): 

0 

Orientada 

(OR):  

0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Notação matricial; problemas de análise de regressão; noções de simulação pelo método Monte-Carlo; Análise de 
séries temporais; construção e uso de números-índices. 

 

Justificativa para a oferta a distância 
 
A oferta da disciplina nos termos desta proposta tem como justificativa o caráter excepcional em razão das medidas de 
enfrentamento da pandemia de COVID-19 que assola o País 

Objetivos (Geral e Específicos) 
 

O objetivo da disciplina é: ensinar o aluno a usar as principais ferramentas de estatística básica, números-índices, 
medidas de desigualdades; entregar o conhecimento básico de variáveis aleatórias discreta e contínua bem como suas 
principais distribuições; dar o conhecimento básico sobre estimação pontual, estimação por intervalos, teste de 
hipóteses e análise de regressão linear simples. 

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
A disciplina terá carga horária semanal média de 5,8 horas/aula e as aulas serão ministradas ao longo de 13 
semanas, com um total de 23 horas de atividades complementares para atender às 75 horas/aula.  
Data de Início: 20 / 09 / 2021  
Data de Término: 17 / 12 / 2021  

 

Semanas Data Aula/Atividade 

Tempo 
dedicado à 

atividade (em 
horas) 

Referências 

1 
22/09/2021 
(quarta-feira) 

Aula 1: Apresentação: 
da disciplina; do 
programa; da forma de 
avaliação; do material 
de estudo; dos 
programas 
computacionais e das 
plataformas. 
Explicação sobre o uso 
da ferramenta 
“Tarefas”, presente na 
equipe da disciplina no 
MS-Teams, que será 

2,0 Ficha 2. 
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usada para o envio e 
recebimento das 
avaliações. 

24/09/2021  
(sexta-feira) 

Aula 2: Medidas de 
resumo ou tendência 
central: média 
aritmética, média 
geométrica e média 
harmônica nas suas 
versões simples e 
ponderadas; mediana; 
moda; a relação entre 
média, mediana e 
moda com a curtose e 
a assimetria de uma 
distribuição. 

2,0 
SARTORIS (2013, 

capítulo 2) HASEGAWA 
(2020, capítulo 1) 

Carga horária 
complementar (2h) 

Atividade 1: Leitura da 
bilbliografia sugerida e 
realização da lista de 
exercício 
correspondente ao 
conteúdo.  

1,5 
SARTORIS (2013, 

capítulo 2) HASEGAWA 
(2020, capítulo 1) 

2 

29/09/2021 
(quarta-feira) 

Aula 3: 1) Medidas de 
dispersão: amplitude, 
variância, desvio 
padrão, desvio médio e 
diferença média. 2) A 
relação entre 
variância, covariância e 
correlação.  

2,0 
SARTORIS (2013, 

capítulo 2) HASEGAWA 
(2020, capítulo 1) 

01/10/2021  
(sexta-feira) 

Aula 4: Números 
índices (parte 1): 
Preços relativos; índice 
simples de preços 
agregados; média 
aritmética dos preços 
relativos  

2,0 
SARTORIS (2013, 

capítulo 11) HASEGAWA 
(2020, capítulo 3) 

Carga horária 
complementar (2h) 

Atividade 2: Leitura da 
bilbliografia sugerida e 
realização da lista de 
exercício 
correspondente ao 
conteúdo.  

1,5 

SARTORIS (2013, 
capítulos 2 e 11) 

HASEGAWA (2020, 
capítulos 1 e 3) 
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3 

06/10/2021 
(quarta-feira) 

Aula 5: Números-
índices (parte 2): 
Índices de preços de 
Laspeyres, Paasche, 
Fischer e Marshall-
Edgeworth; 
Deflacionamento.  

2,0 
SARTORIS (2013, 

capítulo 11) HASEGAWA 
(2020, capítulo 3) 

08/10/2021  
(sexta-feira) 

Aula 6: Medidas de 
desigualdade (parte 1): 
princípio de Pigou-
Dalton; Transferências 
regressivas; Curva de 
Lorenz; Índice de Gini. 

2,0 
HASEGAWA (2020, 

capítulo 2) 

Carga horária 
complementar (2h) 

Atividade 3: Leitura da 
bilbliografia sugerida e 
realização da lista de 
exercício 
correspondente ao 
conteúdo. 

1,5 
SARTORIS (2013, 

capítulo 11) HASEGAWA 
(2020, capítulo 2) 

4 

13/10/2021 
(quarta-feira) 

Aula 7: Medidas de 
desigualdade (parte 2): 
Redundância; Índice de 
Theil; Variância dos 
Logaritmos. 

2,0 
HASEGAWA (2020, 

capítulo 2) 

15/10/2021  
(sexta-feira) 

Aula 8: Variável 
Aleatória e distribuição 
(parte 1): esperança 
matemática; variável 
aleatória; distribuição. 

2,0 

SARTORIS (2013, 
capítulos 2 e 3) 

HASEGAWA (2020, 
capítulos 2 e 4) 

Carga horária 
complementar (2h) 

Atividade 4: Leitura da 
bilbliografia sugerida e 
realização da lista de 
exercício 
correspondente ao 
conteúdo. 

1,5 
SARTORIS (2013, 

capítulo 3) HASEGAWA 
(2020, capítulo 4) 

5 

20/10/2021 
(quarta-feira) 

Aula 9: Variável 
Aleatória e distribuição 
(parte 2): variável 
aleatória discreta; 
distribuição uniforme; 
distribuição de 
Bernoulli; distribuição 
Binomial e distribuição 
de Poisson. 

2,0 
SARTORIS (2013, 

capítulo 3) HASEGAWA 
(2020, capítulo 4) 

22/10/2021  
(sexta-feira) 

Aula 10: Variável 
Aleatória e distribuição 
(parte 3): variável 

2,0 
SARTORIS (2013, 

capítulo 4) HASEGAWA 
(2020, capítulo 5) 
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aleatória contínua; 
distribuição normal. 

Carga horária 
complementar (2h) 

Atividade 5: Leitura da 
bilbliografia sugerida e 
realização da lista de 
exercício 
correspondente ao 
conteúdo. 

1,5 
SARTORIS (2013, 

capítulo 4) HASEGAWA 
(2020, capítulo 5) 

6 

27/10/2021 
(quarta-feira) 

Aula 11: Variável 
Aleatória e distribuição 
(parte 4): distribuição 
normal; Teorema de 
Tchebichev. 

2,0 
SARTORIS (2013, 

capítulo 4) HASEGAWA 
(2020, capítulo 5) 

29/10/2021  
(sexta-feira) 

Primeira Prova  
(inclui a matéria até 
27/10/21) 

2,0  

Carga horária 
complementar (2h) 

Atividade 6: Leitura da 
bilbliografia sugerida e 
realização da lista de 
exercício 
correspondente ao 
conteúdo. 

1,5 
SARTORIS (2013, 

capítulo 5) HASEGAWA 
(2020, capítulo 6) 

7 

03/11/2021 
(quarta-feira) 

Aula 12: Variável 
Aleatória e distribuição 
(parte 5): distribuição 
estatística conjunta 
para variável aleatória 
discreta. 

2,0 
SARTORIS (2013, 

capítulo 5) HASEGAWA 
(2020, capítulo 6) 

05/11/2021  
(sexta-feira) 

Aula 14: Variável 
Aleatória e distribuição 
(parte 6): distribuição 
estatística conjunta 
para variável aleatória 
contínua. 

2,0 
SARTORIS (2013, 

capítulo 5) HASEGAWA 
(2020, capítulo 6) 

Carga horária 
complementar (2h) 

Atividade 7: Leitura da 
bilbliografia sugerida e 
realização da lista de 
exercício 
correspondente ao 
conteúdo. 

2,0 
SARTORIS (2013, 

capítulo 5) HASEGAWA 
(2020, capítulo 6) 

8 
10/11/2021  
(quarta-feira) 

Aula 15: Variável 
Aleatória e distribuição 
(parte 6): distribuição 
estatística conjunta 

2,0 
SARTORIS (2013, 

capítulo 5) HASEGAWA 
(2020, capítulo 6) 
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para variável aleatória 
contínua. 

12/11/2021  
(sexta-feira) 

Aula 16: Estimação 
Pontual (parte 1): 
Inferência estatística, 
estimadores; 
estimadores não 
viesados; estimadores 
eficientes; variância 
amostral; melhor 
estimador linear não 
viesado. 

2,0 
SARTORIS (2013, 

capítulo 6) 

Carga horária 
complementar (2h) 

Atividade 8: Leitura da 
bilbliografia sugerida e 
realização da lista de 
exercício 
correspondente ao 
conteúdo. 

2,0 
SARTORIS (2013, 

capítulo 5) HASEGAWA 
(2020, capítulo 6) 

9 

17/11/2021 
(quarta-feira) 

Aula 17: Estimação 
Pontual (parte 2): 
propriedades 
assintóticas; 
estimadores 
consistentes, lei dos 
grandes números; 
teorema do limite 
central; população 
finita. 

2,0 
SARTORIS (2013, 

capítulo 6) 

19/11/2021  
(sexta-feira) 

Aula 18: Estimação por 
intervalo (parte 1): 
intervalo de confiança. 

2,0 
SARTORIS (2013, 

capítulo 7) 

Carga horária 
complementar (2h) 

Atividade 9: Leitura da 
bilbliografia sugerida e 
realização da lista de 
exercício 
correspondente ao 
conteúdo. 

2,0 
SARTORIS (2013, 

capítulo 6 e 7) 

10 
24/11/2021 
(quarta-feira) 

Aula 19: Estimação por 
intervalo (parte 2): 
teste de hipótese. 

2,0 
SARTORIS (2013, 

capítulo 7) 
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26/11/2021  
(sexta-feira) 

Aula 20: Estimação por 
intervalo (parte 2): 
Testando a variância 
desconhecida; 
tamanho da amostra 
pequena. 

2,0 
SARTORIS (2013, 

capítulo 7) 

Carga horária 
complementar (2h) 

Atividade 10: Leitura 
da bilbliografia 
sugerida e realização 
da lista de exercício 
correspondente ao 
conteúdo. 

2,0 
SARTORIS (2013, 

capítulo 7) 

11 

01/12/2021 
(quarta-feira) 

Segunda Prova  
(inclui a matéria até 
26/11/21) 

2,0  

03/12/2021  
(sexta-feira) 

Aula 21: Análise de 
Regressão Linear 
Simples (parte 1): 
introdução 

2,0 
GUJARATI e PORTER 

(2011, capítulos 1 e 2) 

Carga horária 
complementar (2h) 

Atividade 11: Leitura 
da bilbliografia 
sugerida e realização 
da lista de exercício 
correspondente ao 
conteúdo. 

2,0 
GUJARATI e PORTER 

(2011, capítulos 2 e 3) 

12 

08/12/2021 
(quarta-feira) 

Aula 23: Análise de 
Regressão Linear 
Simples (parte 2): 
Pressuposições 
básicas; estimativa dos 
parâmetros da 
regressão. 

2,0 
GUJARATI e PORTER 

(2011, capítulos 4 e 5) 

10/12/2021  
(sexta-feira) 

Aula 24: Análise de 
Regressão Linear 
Simples (parte 3): 
Teste de hipótese e 
intervalo de confiança 
dos parâmetros da 
regressão. 

2,0 
GUJARATI e PORTER 

(2011, capítulos 5 e 6) 

Carga horária 
complementar (2h) 

Atividade 12: Leitura 
da bilbliografia 
sugerida e realização 
da lista de exercício 
correspondente ao 
conteúdo. 

2,0 
GUJARATI e PORTER 

(2011, capítulos 3,4 e 5) 
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13 

15/12/2021  
(quarta-feira) 

Aula 25: Análise de 
Regressão Linear 
Simples (parte 4): 
Decomposição da 
Soma de Quadrados 
Total; Coeficiente de 
Determinação sem e 
com ajuste; análise de 
variância da regressão. 

2,0 
GUJARATI e PORTER 

(2011, capítulos 5 e 6) 

17/12/2021  
(sexta-feira) 

Aula 26: Análise de 
Regressão Linear 
Simples (parte 5): 
Previsão e seus 
intervalos de 
confianças. 

2,0 
GUJARATI e PORTER 

(2011, capítulos 5 e 6) 

Carga horária 
complementar (2h) 

Atividade 13: Leitura 
da bilbliografia 
sugerida e realização 
da lista de exercício 
correspondente ao 
conteúdo. 

2,0 
GUJARATI e PORTER 

(2011, capítulos 5 e 6) 

  
22/12/2021 
(quarta-feira) 

Exame final   - 

 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas com a apresentação do conteúdo de acordo com o programa apresentado 
aula a aula e de atividades de resolução de exercícios pelo aluno fora da aula síncrona. Esta apresentação será realizada através de 
atividades síncronas por meio de video-aulas realizadas pelo professor responsável nas datas e horários definidos, com o respaldo 
de slides em formato PDF, materiais de apoio entre os quais notas de aula também em formato PDF, exercícios com resolução, além 
da bibliografia indicada. O material das aulas está disponível no arquivo da equipe da disciplina na plataforma MS-Teams. As 
atividades síncronas serão combinadas com atividades assíncronas que são compostas de resolução de listas de exercícios e 
aprendizagem do uso dos programas computacionais adotados para a disciplina para os cálculos e estimações através de 
videotutoriais gravados previamente ou indicados quando forem de terceiros.  
 
Todas as vídeo-aulas realizadas pelo professor serão gravadas e disponibilizadas na plataforma Teams através do aplicativo MS-
Stream. 
 
A plataforma adotada para as atividades síncronas (videoaulas) será o MS-Teams disponível para toda a comunidade da UFPR 
através do pacote Office 365 UFPR disponível em https://teams.microsoft.com . O aluno deverá usar o e-mail institucional da UFPR 
para autenticar o seu ingresso. Por isso é fundamental regularizar o e-mail da UFPR. Inclusive, a comunicação e contato com os 
integrantes da turma será através do e-mail da UFPR. Apesar da possibilidade de usar o MS-Teams via navegador, sugere-se 
fortemente a instalação do programa no seu computador para ter acesso a todas as funcionalidades da plataforma. Note que existe a 
versão mobile do MS-Teams, que pode ser interessante para obter as notificações de forma instantânea. As atividades síncronas 
serão gravadas no MS-Teams e disponibilizado no MS-Stream que é o equivalente ao YouTube. Infelizmente o MS-Stream só está 
disponível via navegador. Por isso, toda vez que se abre uma vídeoaula, será via navegador. 
 
A maior parte das atividades assíncronas serão realizadas na plataforma MS-Teams. De forma complementar, as atividades 
assíncronas também poderão ser realizadas nas plataformas YouTube e RStudio Cloud cujos serviços básicos são gratuitos. A 
plataforma do YouTube pode ser acessada com uma conta do Gmail. Caso não tenha, recomenda-se abrir uma conta no Gmail e 
assim ter acesso a plataforma YouTube. Para o uso do RStudio Cloud será necessário abrir uma conta nesta plataforma em  
https://rstudio.com/products/cloud/ escolhendo o plano gratuito obviamente. Existe a possibilidade de instalar e usar o R e o RStudio 
no seu computador que é explicado em um videotutorial disponibilizado como parte do material das atividades assíncronas. 
 
Há várias atividades assíncronas que deverão ser realizadas utilizando MS-Excel, MS-Word e MS-Powerpoint. Caso não os tenha 
instalado no seu computador, o pacote Office 365 UFPR, disponibiliza os programas MS-Excel, MS-Word, MS-Powerpoint, MS-Outlook 
e a nuvem OneDrive com 2 TB de espaço, tudo via navegador. 
 

https://teams.microsoft.com/
https://rstudio.com/products/cloud/
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O e-mail de contato do professor responsável é hasegawa@ufpr.br . A forma preferencial de comunicação entre professor e aluno é 
via chat do MS-Teams, onde podem ser anexados documentos. As provas e o exame final não deverão ser enviados para o e-mail 
institucional do professor. 
 
O número de vagas ofertadas para esta disciplina será definido pela coordenação do curso de economia.  

 
 

 
REGISTRO DAS AULAS SÍNCRONAS (QUANDO HOUVER) 

 
As aulas são síncronas e gravadas respeitando os dias e horários definidos na matriz de dias/horários do curso. As 
atividades previstas para serem entregues após as aulas serão todas assíncronas. 
 

 

Dias da semana  Horário 

Quarta-feira. 19:00h a 20:40h 
ou 

20:50 a 22:30h 

Sexta-feira 19:00h a 20:40h. 
ou 

20:50h a 22:30h 

 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

Tipos de avaliação Datas previstas Pontuação 

Primeira Prova com perguntas abertas e consulta 
de material permitida 

29/10/2021 50% 

Segunda Prova com perguntas abertas e consulta 
de material permitida 

01/12/2021 50% 

Exame Final com perguntas abertas, consulta de 
material permitida e inclui toda o conteúdo 
apresentado 

22/12/2021  

 
As provas têm o mesmo peso e por isso a média final é calculada através de média aritmética simples entre as duas 
notas na escala de zero a cem. Cada uma das provas e o exame final tem o valor total de 100 pontos. Se o aluno 
conseguir uma média igual ou superior a 70, estará aprovado na disciplina. Se a média final for superior a 40 e inferior 
a 70, o aluno deverá realizar o exame final. Se a média final for inferior a 40, o aluno estará reprovado na disciplina. O 
cálculo da nota final considerando o exame final é a média aritmética simples entre a média final entre as duas provas 
e a nota obtida no exame final. Os critérios de aprovação, reprovação e realização do exame final são definidos pela 
Resolução 37/97 CEPE. Todas as notas serão divulgadas na plataforma MS-Teams e na página web do Departamento 
de Economia.  
 
Provas Parciais 
 
A primeira prova e a segunda prova serão enviadas e recebidas para cada aluno na data e horário definidos para cada 
avaliação através da ferramenta “Tarefas” disponível na barra do menu da equipe da disciplina. O prazo para a 
realização das avaliações parciais é de uma hora e quarenta minutos. Nos dias das provas não haverá aula. As 
provas serão realizadas manualmente em papel, como se fosse realizada em sala de aula. Como não terá disponível 
a folha de resposta normalmente distribuída pelo professor em sala, a prova poderá ser respondida em folha de caderno 
ou folha de papel branco em qualquer tamanho. Use caneta com tinta azul ou preta e capriche na escritura. Cada 
página deve ser numerada e devidamente identificada com o nome, o GRR, data e a prova que está sendo respondida. 
Uma vez finalizada a prova, cada página da prova deverá ser escaneada ou fotografada e depois compiladas na forma 
de um ou mais arquivos no formato PDF. Se a opção é por fotografar as páginas da resolução da prova, favor tirar a 
foto com luz frontal para não causar sombra e acertar o foco. O MS-OneDrive para tablete e smartphone tem o recurso 
de tirar foto e salvar diretamente na nuvem. O arquivo ou os arquivos em formato PDF deverão ser enviados através 
da ferramenta “Tarefas”, através do qual recebeu o arquivo da prova e as instruções para a sua realização. É importante 
certificar-se que cada arquivo PDF foi efetivamente anexado e o envio foi efetivado clicando no botão “Enviar” que está 
no canto superior direito da janela em questão. Depois de enviar o arquivo ou os arquivos da resolução, certifique se o 
arquivo ou os arquivos não se corromperam no momento da subida a plataforma MS-Teams. A forma de verificar isso 
é tentar abri-los na própria ferramenta “Tarefas”. O envio da resolução da prova poderá ser realizado até três horas 
após o início da prova. Os arquivos que não estiverem no formato PDF ou estiverem corrompidos não serão 
aceitos como resolução da prova. O envio após o prazo será permitido, mas serão descontados 20 pontos a 
cada trinta minutos de atraso. Por exemplo, se a entrega ocorreu 5 minutos após o horário final, serão descontados 
20 pontos. Guarde as provas em papel em um envelope para serem entregues ao professor responsável quando 

mailto:hasegawa@ufpr.br
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a UFPR voltar as suas atividades presenciais. As provas são documentos oficiais da UFPR, apesar da cópia 
escaneada ou fotografada. As respostas das perguntas de natureza numérica das provas que tem resultados 
numéricos devem ser suficientemente detalhadas para que o professor entenda como se chegou no resultado 
apresentado. A apresentação da fórmula usada é obrigatória. No limite, a resposta será pontuada com zero caso 
entregue somente o resultado sem os passos intermediários. Os valores críticos das diferentes distribuições de 
probabilidades usadas nos cálculos devem ser apresentados explicando como foram obtidos nas tabelas. As respostas 
das perguntas de natureza teórica das provas devem ser claras, objetivas e diretas. Os cálculos podem ser realizados 
usando calculadora científica, MS-Excel ou R, sempre considerando o arredondamento para quatro casas decimais e 
a necessidade de apresentar os passos intermediários do cálculo na resposta. Não serão aceitos resolução de provas 
realizadas em planilha Excel ou em R.  
 
Exame Final 
 
O exame final com consulta de material será realizado na data e horário definidos anteriormente e cobre todo o 
conteúdo apresentado na disciplina. A duração do exame final é de uma hora e quarenta minutos e a sua solução 
pode ser enviada até três horas após o horário de início do exame final. Para o exame final também vale o mesmo 
procedimento definido para a primeira e a segunda prova.  
 
Segunda Chamada 
 
Como se trata de uma segunda chamada remota e virtual, as datas previstas das segundas chamadas já estão 
marcadas previamente mantendo somente o prazo regulamentar para a sua solicitação. A solicitação da segunda 
chamada deverá ser realizada pela Secretaria do Departamento de Economia por e-mail, sendo o seu deferimento ou 
indeferimento, de acordo com os critérios da resolução 37/97 CEPE, publicado em edital na sua página oficial. 
 

Segunda Chamada Data prevista 

Primeira Prova 19/11/21 

Segunda Prova 17/12/21 

Exame Final 07/01/22 

 
O horário de aplicação da segunda chamada será combinado em comum acordo, após o recebimento das solicitações. 
A segunda chamada das respectivas avaliações será realizada seguindo os mesmos procedimentos definidas para as 
avaliações realizadas nas datas originais. Para os casos de problema de saúde, a autenticidade do atestado médico 
será verificada pelo Departamento de Economia e por isso deve constar o nome do médico com o seu respectivo CRM, 
sua assinatura e o telefone para o seu contato. Todas as notas da segunda chamada serão publicadas na página web 
do Departamento de Economia. 
 
IMPORTANTE: 
 
- Não haverá controle de frequência de modo a dar total flexibilidade de estudo ao aluno. 

- A bibliografia está disponível na plataforma Minha Biblioteca contratada pela UFPR ou disponível para livre acesso 

via internet através dos seus respectivos links. 
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