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Docente
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Ementa

Estudo dos modelos econométricos para análise de relação de causa e efeito que afeiam as

dcinonstraçõcs financeira» das cmprcsas. dos modelos economctricos para Dados em Painel aplicados

ã pesquisa cm Contabilidade e Pinanças.

Obj etivos
Esta disciplina tem por objetivo instrumentalizar os mestrandos em

Contabilidade'om

o ferramental econométrico para quantificar as relações entre variáveis no âmbito da

contabilidade e finanças.



Conteúdo Programático
Análise de Regressão Mítltipla, Modelo de Regressão Múltiplo (Pressupostos, Métodos de Estimação,

Estimativa e Inferência, Violações dos Pressupostos do Modelo: testes e correções); Painéis de Dados Modelo de

Painéis de Dado Estático. Modelo Fixo e Modelo aleatório e seus testes.

Atividades Práticas — ru os de ........alunos

Metodolo ia
Aulas expositivas com utilização do software EViews.

Avaliação
(critérios, mecanismos, instrumentos e periodicidade)

Prova no valor de 25 pontos cada e um artigo aplicado no valor de 75 pontos.
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