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Curso: Ciências Atuariais 

Professor(a) Responsável (% CH): Prof. Ms. Luiz Augusto Finger França Maluf (100%) 

 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2o  

Termo: 5º Categorial da UC: Teórico-Prática 

Dia da semana e horário: Dia da semana e horário: Sextas-Feiras (14-18h – Integral) & 

(19-23h – Noturno) 

Atividades Síncronas: (datas das aulas - dia/mês) 

Aulas via plataforma Google Meet por conta institucional laffmaluf@unifesp.br nas seguintes datas: 

20/11/2020, 27/11/2020, 04/12/2020, 11/12/2020, 18/12/2020, 08/01/2021, 15/01/2021, 

22/01/2021, 29/01/2021, 05/02/2021, 12/02/2021, 19/02/2021, 26/02/2021.  

 

Essas datas correspondem às sextas-feiras pertencentes ao semestre letivo. O horário das atividades 

serão os seguintes: para a turma do curso integral, das 14:30 às 16:30h. Para a turma do curso 

noturno, das 19:30 às 21:30h. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

O curso será ministrado através de aulas expositivas por meio de encontros semanais com os alunos no 
GOOGLE MEET (26 horas) e exercícios programados disponibilizados, discutidos e entregues por meio 
plataforma GOOGLE CLASSROOM (34 horas). O acesso a ambas as plataformas por parte dos alunos será 
exclusivamente por meio das contas Google@unifesp.br de cada aluno, o que garantirá a capacidade de 
controle de acesso e segurança do ambiente virtual de ensino. 
 
O total de aulas/encontros relacionados para cada tópico do programa  deverá ser dividido em aulas 
expositivas e práticas (apresentação e formalização dos conceitos teóricos e de exemplos práticos com o 
uso do R), além de exercícios extra-classe, indicados pelo professor e desenvolvidos pelos alunos 
individualmente em seus computadores pessoais com o uso do software R, editores de texto, planilhas 
eletrônicas e acesso à internet.  
 
As aulas expositivas via Google Meet terão a exibição de slides elaborados em Power Point e serão 
disponibilizados em versão PDF na plataforma Google Classroom. As aulas serão gravadas e o acesso 
posterior será compartilhado na plataforma Google Classroom por meio de um link para o vídeo salvo no 
Google Drive. O software R e suas bibliotecas poderão ser baixados e instalados livremente por meio do 
website https://cran.r-project.org/.  
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METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

a) Exercícios entregues de forma individual referentes ao conteúdo das aulas postados e discutidos 

de forma assíncrona na plataforma Google Classroom e nos encontros síncronos via Google 

Meet. A entrega dos exercícios será feita exclusivamente de forma assíncrona, por meio da 

plataforma Google Classroom. 

 

b) A assiduidade será contabilizada pelo percentual de atividades entregues pelo aluno na 

plataforma Google Classroom em relação ao total de atividades e exercícios solicitados pelo 

professor nessa mesma plataforma, devendo os alunos entregarem no mínimo 75% dos exercícios 

 

 

O conceito final da unidade curricular “cumprido/não cumprido”.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

CRAWLEY, M. J. The R Book. Wiley, 2007. 

GUJARATI, Damodar. Econometria Basica. 4a. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006. 

WOOLDRIDGE, Jeffrey. Introducao a Econometria: Uma Abordagem Moderna. 4a Ed. Cengage 

Learning, 2011. ISBN-13: 9788522104468 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ipeadata. Disponivel em: 

<http://www.ipeadata.gov.br>. 

GREENE, William H. Econometric Analysis. 7th Edition. Prentice Hall, 2011. 

KENNEDY, Peter. Manual de Econometria. Rio de Janeiro: Campus. ISBN-13: 978-85-352- 

3298-1. 

HAYASHI, Fumio. Econometrics. Princeton University Press, 2000. ISBN: 9780691010182. 

MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatistica Basica: Probabilidade e Inferencia. Sao Paulo: Pearson, 

2010. 

 

 

 

Cronograma de aulas semanais 

 

Semana Conteúdo programático 

  

1 18 – 21 de novembro Apresentação; Algumas funções básicas no R; Operações com vetores e 
matrizes no R; Loop tipo "for"; 

2 23 - 28 de novembro Introdução à análise de regressão linear: hipóteses fundamentais, 
teorema de Gauss-Markov; Estimação de mínimos quadrados ordinários 

em regressões múltiplas: abordagem matricial; 
3 30 novembro - 5 de 

dezembro 
Estimação de mínimos quadrados ordinários em regressões múltiplas: 

abordagem matricial; Interpretação dos Parâmetros do MCRL 
4 7 -12 de dezembro Matriz de var-covar, erros padrão e testes de significância dos 

coeficientes da regressão 
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5 14 – 19 de dezembro Matriz de var-covar, erros padrão e testes de significância dos 
coeficientes da regressão 

6 04-09 de janeiro R2, R2 ajustado e teste F 

7 11-16 de janeiro Formas funcionais não lineares por mínimos quadrados ordinários: duplo 
log e log-lin; Aplicações no R 

8 18 -23 de janeiro Formas funcionais não lineares por mínimos quadrados ordinários: duplo 
log e log-lin; Aplicações no R 

9 25 -30 de janeiro Estimação por mínimos quadrados ordinários de modelos com variáveis 
explicativas qualitativas: aplicação de variáveis dummy. 

*10 1 de fevereiro - 06 de 

fevereiro 
Estimação por mínimos quadrados ordinários de modelos com variáveis 

explicativas qualitativas: aplicação de variáveis dummy. 
11 08-13 de fevereiro Violação das hipóteses do Modelo Clássico de Regressão Linear: o 

Problema da Multicolineariedade 
12 15 -20 de fevereiro Violação das hipóteses do Modelo Clássico de Regressão Linear: o 

Problema da Heteroscedasticidade 

13 22 -27 de fevereiro Violação das hipóteses do Modelo Clássico de Regressão Linear: o 
Problema da Autocorrelação 

14 2 de março Encerramento do semestre 

15   

16   

 

   

 


