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DISCIPLINAS

MATEMÁTICA

Esta disciplina tem como objetivo apresentar aos alunos o instrumental matemático 
necessário para o acompanhamento das demais disciplinas do mestrado, ressaltando 
a utilização desse instrumental em modelos econômicos e financeiros de um modo 
geral. O curso cobre os principais tópicos de cálculo diferencial e integral, otimização 
e outros métodos aplicados na análise econômica.

ESTATÍSTICA

Objetiva desenvolver a capacidade de análise estatística dos participantes, 
apresentando-lhes os fundamentos da inferência estatística. Apresentar técnicas 
estatísticas necessárias para dar condições do aprendizado posterior de econometria. 
Os tópicos principais incluem probabilidade, distribuições, testes de hipótese, 
estimação, análise de variância e outros métodos relevantes para a análise estatística 
e econométrica.

MICROECONOMIA

O curso apresenta os principais tópicos da teoria microeconômica com foco em 
posteriores aplicações. Cobre a teoria do consumidor, teoria de firma e análise de 
equilíbrio de mercado. Outros tópicos relevantes tratados no curso são otimização, 
preferências e utilidade, estratégias de precificação, estruturas de mercado e economia 
do bem estar. Informação assimétrica. Risco Moral. Seleção Adversa. Introdução a 
Teoria dos Jogos.

MACROECONOMIA

O objetivo do curso é desenvolver o instrumental analítico de Macroeconomia de 
modo a facilitar o entendimento do funcionamento da economia em nível agregado e 
seus principais problemas. O curso trata da determinação do nível de produção, renda 
e demanda agregada no curto prazo. Analisa também os agregados econômicos, 
com destaque para inflação, desemprego, taxa de juros e taxa de câmbio. Diferentes 
escolas de pensamento macro são também comparadas. A disciplina cobre o modelo 
IS-PC-MR novo-keynesiano (cursa IS, Curva de Philips, regra monetária), entre outros.
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ECONOMETRIA

A disciplina de Econometria pretende apresentar aos alunos uma visão abrangente 
dos princípios fundamentais de estatística empregados na análise quantitativa em 
Economia. Também busca habilitar os alunos a realizar análises empíricas e aplicadas 
de teorias das referidas áreas de conhecimento. Os tópicos da Econometria cobertos 
pelo curso são: o modelo clássico de regressão linear, inferência estatística, problemas 
de especificação e de resíduos, propriedades do método de mínimos quadrados 
ordinários para amostras finitas, método do momento generalizado, variáveis dummy, 
variáveis instrumentais, e introdução a modelos de dados de painel.

MACROECONOMETRIA

O curso tem por objetivo familiarizar o aluno com as principais técnicas econométricas 
utilizadas na pesquisa em Macroeconomia Aplicada. Serão discutidas a realização 
de previsão de variáveis macroeconômicas a partir de modelos SARIMA, VAR, SVAR, 
dentre outros, a construção de modelos estatísticos para processos estacionários 
e não estacionários, as decomposições das séries entre componentes transitórios 
e permanentes. Aplicações serão feitas a temas comumente analisados em 
Macroeconomia.

MICROECONOMETRIA

A disciplina tem como objetivo apresentar e aplicar métodos de análise empírica 
de microdados, para o estudo de modelos e situações econômicas e financeiras 
relacionadas a educação, saúde, mercado de trabalho, economia industrial, mercado 
financeiro e de capitais, dentre outros. Durante a disciplina serão empregados 
modelos e programas econométricos para lidar com situações de não-linearidade, 
heterogeneidade, e dinâmica econômica, etc..

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DE PROGRAMAS SOCIAIS

O objetivo dessa disciplina é apresentar e aplicar os principais métodos econométricos 
de avaliação de impactos de políticas sociais. O foco do curso será tanto teórico 
como prático de forma a dar ao aluno experiência no manejo das principais bases de 
dados brasileiras, assim como familiarização com os principais pacotes de softwares 
econométricos existentes.
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ECONOMETRIA DE SÉRIES FINANCEIRAS

O objetivo da disciplina é apresentar modelos lineares e não lineares tanto para a 
média condicional quanto para a variância condicional. Serão expostos e discutidos 
os fundamentos de previsibilidade de ativos, modelos unifatoriais e multifatoriais,  
modelos não lineares na média, modelos univariados para volatilidade, Modelos 
Multivariados para Volatilidade, Dados de Alta Frequência. Complementando as 
exposições, serão desenvolvidas aplicações das técnicas utilizando dados financeiros.

OUTRAS ELETIVAS:

Econometria Bayesiana, Macroeconometria 2, Microeconometria 2, Econometria de 
Séries de Tempo, etc.

SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO

O objetivo da disciplina é orientar os alunos para a elaboração de dissertação de 
mestrado. O curso aborda técnicas de pesquisa, discussões de metodologia em 
economia e passos necessários para a elaboração de um bom trabalho de pesquisa. 
Durante os seminários, os alunos apresentam também o andamento de seus trabalhos 
para receber críticas, comentários e sugestões dos professores do programa.



MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA - 
ÊNFASE EM ECONOMETRIA|  16

Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas
Rua Itapeva, 474 - 13º andar - Bela Vista - CEP: 01332-000
Tel: (11) 3799 3453 | economia@fgv.br | www.fgv.br/eesp

FGV.EESPFGV/EESP FGV/EESP

w
w

w
.fg

v.
br

/e
es

p




