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Introdução 

O Itaú Social, promoverá em 2018 a 9ª edição do Curso Avançado de Avaliação de Políticas Públicas 

e Projetos Sociais. As aulas serão ministradas de 8 de janeiro a 8 de fevereiro de 2018, em horário 

integral (seis horas/aula por dia), em São Paulo - SP (Fundação Getúlio Vargas - Av. 9 de Julho, 2029 

- Bela Vista).  

Objetivos 

Objetivo Geral: Disseminar a cultura da avaliação econômica de projetos sociais (impacto e retorno 

econômico), compartilhando metodologias avançadas e práticas na área. Os conteúdos ministrados 

combinam conhecimentos em gestão da avaliação e aprofundamento em econometria aplicada. 

Objetivo Específico: Após o curso, os alunos participantes poderão ser convidados a atuarem como 

consultores do Programa de Avaliação Econômica de Projetos Sociais da Fundação Itaú Social, em 

atividades relacionadas a cursos, oficinas, pesquisas e avaliações de projetos sociais (essa 

participação será remunerada).   

Público-alvo 

Estudantes de pós-graduação (mestrado ou doutorado) ou pós-graduados em Economia, 

Administração Pública e áreas afins, de todo o país, com interesse na área de avaliação de políticas 

públicas e projetos sociais. 

Pré-requisitos 

Já ter cursado matérias obrigatórias do primeiro ano do mestrado ou doutorado, necessariamente 

alguma disciplina de Econometria na pós-graduação. 

Inscrições 

Para efeito de seleção, os interessados deverão submeter no processo de inscrição: 



 

 

• Histórico escolar do curso atual ou do último curso; 

• Carta de recomendação de professor da instituição de pós-graduação; 

• Currículo que contenha, inclusive, informações de experiência como 

professor/monitor. 

As inscrições serão recebidas até o dia 27 de novembro. 

Ajuda de custo 

Alunos residentes fora da cidade de São Paulo terão o transporte pago pelo Itaú Social (uma 

passagem de vinda e uma passagem de volta). Será oferecido almoço nos dias de aula. Despesas 

com hospedagem, transporte até o local do curso e demais custos são de responsabilidade dos 

alunos.  

Programação 

1) Econometria Básica  

• Revisão: MQO (causalidade, identificação e estimação) 

• Revisão: Variáveis Instrumentais (identificação e estimação) 

• O Modelo de Resultados Potenciais - Efeito Tratamento Médio 

• Experimentos Aleatórios (estimação e inferência) 

• Aulas Práticas 

2) Econometria para Avaliação de Políticas Públicas e Projetos Sociais – Básico 

• Propensity Score e Matching 

• Matching e Métodos de Regressão  

• Diferenças em Diferenças 

• Aulas práticas 

3) Econometria para Avaliação – Avançado  

• Variáveis Instrumentais – LATE  



 

 

• Efeitos nos diferentes quantis e Atrito 

• Regressão com descontinuidade 

• Aulas práticas 

4) Transformação de impacto em medida monetária e Retorno Econômico  

5) Formação de Avaliadores – Parte prática  

• Métodos de avaliação – Aleatorização na prática 

• Pensando em indicadores - Habilidades socioemocionais  

• Experiências práticas - Avaliação de Projetos Sociais 

• Experiências práticas - Avaliação de Políticas Públicas 

  

6) Módulo de didática e formação para futuros professores 

Sobre o programa Avaliação Econômica de Projetos 

Sociais 

Em 2004, com a criação do programa Avaliação Econômica de Projetos Sociais, o Itaú buscou trazer 

competências da área econômica do banco para o campo social. 

Além de realizar a avaliação econômica de programas próprios, de iniciativas governamentais e de 

parceiros, foram criados diferentes canais de disseminação da cultura de avaliação para gestores de 

projetos sociais e de políticas públicas, incluindo cursos, seminários e oficinas de avaliação 

econômica. 

A oferta de cursos teve início em 2005 e atende diversas regiões do Brasil. Desde então, mais de 

2.000 gestores de projetos sociais, de organizações públicas, do terceiro setor e estudantes 

universitários já passaram pelas formações em Avaliação Econômica.  

Mais informações sobre o programa: www.redeitausocialdeavaliacao.org.br/cursos/ 

 


