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HORÁRIO E LOCAL 
Quintas-feiras das 16h00 às 18h00 

Auditório AZUL da FACE 
 
 

OBJETIVO 
 Oferecer aos alunos de pós-graduação do ECO a oportunidade de acompanharem o 
programa conjunto de seminários do Economics and Politics Research Group (CERME, 
CIEF, LAPCIPP, MESP e Pós-ECO) estando regularmente matriculados e estimular o 
aprofundamento do conhecimento obtido nos seminários. Serão oferecidos 13 seminários com 
forte ênfase em metodologias de pesquisa diversas utilizadas pelos pesquisadores convidados. 

 
 

EMENTA 
 Os seminários de metodologia abordarão os seguintes temas: Séries Temporais, Medição 
de Desigualdade; Desenhos de Amostragem; Causalidade e Desenho de Regressão de 
Descontinuidade; Modelos de Regressão Multinível; Regressão Quantílica; Teoria dos Jogos 
e Modelos de Competição Eleitoral; Aprendizagem de Máquinas; Análise de Sobrevivência; 
Experimentos de Campo. Ademais, haverá 3 seminários exclusivamente de pesquisa, 
conforme descrito no programa. 
 
 

METODOLOGIA 
 A disciplina consistirá de seminários e discussões. Após cada seminário, e antes do 
seminário seguinte, o aluno deverá digitar e enviar por e-mail (maubug@gmail.com) ao 
professor um relatório do que foi aprendido desse seminário.  
 
 

AVALIAÇÃO 
 A nota final do aluno será baseada em dois critérios.  
 A presença em sala de aula corresponderá por 40% da nota, sendo que cada a nota 
máxima nesse quesito será dada somente aos alunos que assistirem todos os seminários 
regulares de 22 de março a 28 de junho. Por essa razão, é fundamental que os alunos 
matriculados assinem as listas de presença toda semana.  
 Após cada seminário, e antes do seminário seguinte, o aluno deverá digitar e enviar 
por e-mail ao professor (maubug@gmail.com) um breve relatório do que foi aprendido 
desse seminário. O e-mail deve incluir no campo “Assunto”: Seminário 2018I. Os demais 
60% serão obtidos por meio da avaliação dos relatórios semanais. 
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PROGRAMA 
 
 

FAVOR CONSULTAR SEMANALMENTE O SÍTIO DOS SEMINÁRIOS EM: 
 

HTTP://WWW.ECONPOLRG.COM/SEMINARS 
 

PARA CONFIRMAR A APRESENTAÇÃO DA SEMANA 
 

 
  

Data Apresentador Título da apresentação 

22 de março Moisés Resende Filho (ECO) 

Estimação de modelos de séries temporais 
pelo procedimento autoregressivo de defasagens 

distribuídas (ARDL) teste de limites (bounds 
tests) para cointegração: uma aplicação na 

detecção de risco moral e seleção adversa no 
crédito rural no Brasil 

29 de março Marcelo Medeiros (SOL & IPEA) Medição da desigualdade 

05 de abril Alan Ricardo da Silva (EST) Amostragem 

12 de abril Rafael Terra (ECO) Causalidade e Desenho de Regressão de 
Descontinuidade 

19 de abril Ana Collares (SOL) Modelos de Regressão Multinível 

26 de abril Maria Tannuri-Pianto (ECO) Regressão Quantílica 

10 de maio Maurício Bugarin (ECO) Teoria dos Jogos e Modelos de Competição 
Eleitoral 

17 de maio Guilherme Lambais (ECO) Subversion of justice: Evidence from Brazil 

24 de maio Adrian Albala (IPOL) Political Parties and Social Movements in Latin 
America (2011-2016) 

07 de junho Daniel Cajueiro (ECO) Aprendizagem de máquinas em ciências sociais 
aplicadas 

14 de junho Juliana Fachini (EST) Análise de sobrevivência e sua aplicação nas 
ciências sociais 

21 de junho Christian Lehmann (ECO) Experimentos de campo 

28 de junho Bernardo Mueller (ECO) Why Policies Fail? 
 

 


