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Manhã: sessões paralelas

 Cobrindo: métodos para avaliar impacto: “como”

 O conteúdo das linhas de formuladores de políticas e 

técnica é igual

 Apenas a abordagem é diferente

 Linha de formuladores de políticas: intuição

 Linha técnica: intuição + econometria
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Você deveria assistir as sessões técnicas?

 Se você estudou regressão multivariada em um curso de 

estatística e/ou econometria...

 E se seu papel é...

 desenhar metodologias de avaliação de impacto

 análise de dados

... então, favor considerar as sessões técnicas

4

Você deveria assistir as sessões de 

formuladores de políticas?

 Se você NÃO estudou regressão multivariada em um 

curso de estatística e/ou econometria...

 E se seu papel na avaliação de impacto é...

 utilizar resultados de avaliação para orientar a formulação 

de políticas

 administrar e monitorar avaliações

 contratar consultores para implementar avaliações

 Ou se estiver na dúvida...

... então, favor considerar as sessões de formuladores de

políticas
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Teste: questão técnica 1

Na seguinte equação:
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Teste: questão técnica 2

Nas seguintes expressões:

b é...

1. um estimador ingênuo

2. o estimador MQO

3. o estimador MQX

4. o estimador de impacto para grandes amostras

5. não sei
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Teste: questão técnica 3

A soma de 3 variáveis independentes normalmente 

distribuídas tem que tipo de distribuição?

1. uma distribuição t de Student

2. uma distribuição normal

3. uma distribuição Poisson

4. uma distribuição estranha

5. não sei
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Teste: questão técnica 4

Sob as condições de Gauss, o estimador de mínimos

quadrados é:

1. BLUE

2. YELLOW

3. RED

4. nenhuma das anteriores

5. não sei
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Resultados do teste

 Acertou as 4 questões: favor considerar assistir as 

sessões técnicas

 Caso contrário: favor considerar assistir as sessões de 

formuladores de políticas


