


CURSO AVANÇADO EM AVALIAÇÃO 
QUANTITATIVA [112 horas]
O Curso Avançado em Avaliação Quantitativa é direcionado a profi ssionais que procuram aprofundar  
seus conhecimentos em técnicas de avaliação quantitativa de políticas públicas e programas sociais. 
O objetivo do curso é que os alunos obtenham independência no desenho e execução de avaliações. 
Para tal, aprofundarão conhecimentos em estatística e econometria aplicadas ao contexto de avaliação, 
assim como em coleta e análise de bases de dados, indicadores, análise descritiva e diagnóstica e 
nos tipos de avaliação mais utilizados. O curso tem a duração de 112 horas, distribuídas ao longo de 
aproximadamente um semestre, e prevê aulas teóricas (T) e práticas (P). Conhecimentos prévios em 
estatística e econometria básica são desejáveis.

1. Nivelamento em Estatística e Econometria [20h]
2. Dados: Fontes, Instrumentos e Coleta [8h] 
3. Desenho de Indicadores e Análise Descritiva [16h]
4. Análise Diagnóstica Avançada [12h]
5. Avaliação de Impacto [36h] 
6. Análise de Custo-Benefício, Custo-Efetividade e Custo-Efi ciência [12h] 
7. Apresentação fi nal dos trabalhos e prova [8h]

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO

• Apresentação do trabalho (20%)
• Trabalho escrito (40%)
• Prova (40%)

O trabalho desenvolvido ao longo do curso consiste em um projeto de grupo que visa a aplicação e/ou 
planejamento dos conteúdos dos módulos 4, 5 e/ou 6 a algum programa ou política pública real.



NIVELAMENTO EM ESTATÍSTICA E ECONOMETRIA

Duração: 20 horas (20T)

1. Revisão de conteúdos de estatística
2. Revisão de conteúdos de econometria, incluindo análise de cross-section e de painel

Descrição:
O objetivo deste módulo é nivelar os alunos e garantir que todos tenham os conhecimentos necessários de estatística e econometria para 
o restante curso. Em estatística serão cobertos os tópicos: variáveis aleatórias, função de probabilidade e densidade de probabilidade, 
distribuições, teste de hipóteses e inferência. Em econometria serão cobertos dados em cross-section e em painel.

DADOS: FONTES, INSTRUMENTOS E COLETA

Duração: 8 horas (8T) 
1. Fontes primárias e secundárias 
2. Desenho de Instrumentos (boas práticas em elaboração de questionários)
3. Seleção Amostral
4. Pesquisa de campo 

Descrição:
O objetivo deste módulo é apresentar aos alunos as principais fontes de dados já coletados no Brasil, assim como capacitá-los a coletar 
dados primários. Neste módulo serão apresentadas as principais fontes de dados secundários existentes no Brasil e discutidas possíveis 
formas de obtenção de dados primários. Serão, ainda, tratados tópicos em desenho de instrumentos, nos quais serão discutidas as boas 
práticas em elaboração e aplicação de questionários, seleção amostral e pesquisa de campo.



DESENHO DE INDICADORES E ANÁLISE DESCRITIVA

Duração: 16 horas (8T+8P)
1. Medidas-resumo 
2. Construção e análise gráfica
3. Indicadores 

Descrição:
O objetivo deste módulo é aliar a teoria estatística com a utilização prática de software específico para importação e tratamento de microdados. 
Neste módulo serão apresentados conceitos básicos sobre indicadores, incluindo definições de construção, medida, índice e proxy; tipos de 
indicadores (insumo, processo, produto, resultado e impacto); e características desejáveis de um bom indicador (SMART). Além disso, serão 
abordados tópicos em seleção de indicadores e medidas, construção e análise gráfica. Ainda neste módulo, o aluno aprenderá a construir 
indicadores e a realizar uma análise descritiva dos dados trabalhados.

ANÁLISE DIAGNÓSTICA AVANÇADA

Duração: 12 horas (4T+8P)
1. Pobreza
2. Desigualdade
3. Indicadores Sintéticos
4. Mapeamento de Pobreza

Descrição:
O objetivo deste módulo é aprofundar a discussão de indicadores tipicamente usados para a análise de pobreza, desigualdade e bem-estar, 
como  o Índice de Gini, o Índice de Theil e o Índice de Desenvolvimento Humano. O módulo inclui aulas práticas nas quais os alunos aprenderão 
as diferentes metodologias de construção dos indicadores supracitados,  assim como a interpretar os resultados e analisá-los entre regiões e 
diferentes dimensões temporais. Além disso, serão apresentados métodos de mapeamento de pobreza.



AVALIAÇÃO DE IMPACTO

Duração: 36 horas (24T+12P)
 
1. Conceitos Básicos
2. Avalição experimental
3. Avaliação não-experimental

3.1. Seleção em observáveis:
• Regressão
• Pareamento

4. Avaliação não-experimental
4.1. Seleção em Não Observáveis

• Diferenças-em-Diferenças
• Variável Instrumental
• Regressão com Descontinuidade

5. Efeitos do tratamento

Descrição:
Neste módulo serão abordados métodos estatísticos avançados que permitem fazer inferências causais a respeito de programas sociais e 
políticas públicas. Após uma breve introdução de conceitos básicos, serão analisados dois tópicos principais: avaliações experimentais e 
não-experimentais. Em relação ao primeiro, será estudada a aleatorização, discutindo-se suas hipóteses e resultados. Já no segundo, serão 
abordados métodos de pareamento, regressão descontínua e diferenças-em-diferenças, entre outros.  O objetivo deste módulo é apresentar 
os métodos mais utilizados, sempre discutindo as hipóteses e condições necessárias para a validade interna e externa dos resultados obtidos. 
Por fim, será abordada a avaliação de efeitos distribucionais. Os alunos também terão aulas práticas nas quais aprenderão a programar tais 
métodos em softwares específicos.



ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO E CUSTO-EFETIVIDADE

Duração: 12 horas (6T+6P)

Descrição:
Neste módulo serão apresentadas as ferramentas básicas para comparação de impactos e custos de programas sociais ou políticas públicas. 
Dependendo-se da caraterização de impacto pretendida, são aplicadas distintas metodologias de análise: custo-benefício (fluxos esperados 
de benefícios monetários) e custo-efetividade (efeito sobre uma variável afetada). Serão abordados tópicos como: regras de decisão, desconto 
intertemporal, incerteza e valoração da vida estatística. O objetivo do módulo é consolidar tais conceitos através de aplicações práticas, de 
forma que o aluno seja capaz de conduzir, de maneira independente, esse tipo de análise.




