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Introdução 

O Itaú Social  promoverá em 2019 a 10ª  edição do Curso Avançado de Avaliação

Econômica de Políticas Públicas e Projetos Sociais, com carga horária total de 140

horas. As aulas serão ministradas de 14 de janeiro a 14 de fevereiro de 2019, em

horário integral  (seis horas/aula por dia),  na cidade de São Paulo - SP (Fundação

Getúlio Vargas - Av. 9 de Julho, 2029 - Bela Vista). O Curso Avançado de Avaliação

Econômica será oferecido de forma gratuita a todos os selecionados.

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.

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.

Objetivos Específicos:

 Ampliar o número de profissionais com especialização em avaliação econômica

(avaliação de impacto e retorno econômico), de modo a disseminar a cultura de

avaliação econômica de projetos sociais e políticas públicas;

 Aprofundar conhecimentos na temática,  combinando conhecimentos em gestão

da avaliação e econometria aplicada;

 Formar avaliadores para que adquiram domínio de ferramentas avançadas que

poderão ser aplicadas em avaliações com qualquer nível de complexidade;

 Ampliar  a  rede  de  profissionais  habilitados  a  aplicar  os  cursos  e  oficinas  de

avaliação econômica promovidos pelo Itaú Social e seus parceiros estratégicos.
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Pré-requisitos

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

incluindo alguma disciplina de Econometria na pós-graduação;

 Ter interesse na temática de avaliação de impacto e retorno econômico aplicada a

políticas  públicas  e  programas  sociais  e  disponibilidade  para  aprofundar

conhecimentos e práticas aplicadas.

Inscrições

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

 Histórico escolar do curso atual ou do último curso de pós-graduação realizado;

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

 Currículo  pessoal  que  contenha  informações  de  experiências  profissionais  e

acadêmicas, incluindo atuações como professor/monitor, se houver.

As inscrições serão recebidas até o dia 07 de dezembro de 2018, impreterivelmente.

Critérios de Seleção

Serão considerados os seguintes critérios: 

 Pré-requisitos mencionados anteriormente 

 Distribuição regional das instituições 

 Motivação pessoal do candidato 

 Carta de recomendação do professor 

 Desempenho  de  alunos  da  mesma  instituição  em  econometria  (critério  de

desempate)

3



Convocação

Os alunos selecionados receberão a  confirmação da seleção na segunda

semana de dezembro de 2018, e terão de um a dois dias úteis para confirmar seu

interesse  e  presença.  Após  esse  período,  serão  chamados  os  alunos  da  lista  de

espera.  Os  alunos  não  selecionados  serão  igualmente  comunicados  no  mesmo

período.

Ajuda de custo

Alunos residentes fora da cidade de São Paulo terão o transporte financiado pelo Itaú

Social (uma passagem de vinda e uma passagem de volta). Será oferecido almoço

nos dias de aula a todos os alunos aprovados. 

Atenção: Despesas  com  hospedagem,  transporte  até  o  local  do  curso  e  demais

custos são de responsabilidade dos alunos. 

Conteúdo Programático

1) Políticas públicas e programas sociais: panorama geral e visão aplicada 

2) 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

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

 Propensity Score e Matching

 Matching e Métodos de Regressão 

 Diferenças em Diferenças

 Aulas práticas

4) Econometria para Avaliação – Avançado 

 Variáveis Instrumentais – LATE 

 Efeitos nos diferentes quantis e Atrito

 Regressão com descontinuidade
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 Aulas práticas

5) Transformação de impacto em medida monetária e Retorno Econômico 

6) 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

7)  Módulo de didática e formação para futuros professores

Entrega e apresentação de Trabalho Final

No encerramento do curso, os alunos deverão apresentar um trabalho em grupo, que

deverá abordar uma proposta de avaliação de uma política pública ou programa social

real e preferencialmente recente (em implementação atualmente), visando a aplicação

prática e consistente dos conteúdos abordados em aula. 

Certificação

Será  concedido  certificado  de  conclusão  aos  alunos  que  cumprirem  os
seguintes requisitos:

 Frequência mínima de 80%: haverá lista de presença todos os dias, nos dois
períodos (manhã e tarde).

 Entrega do trabalho individual exigido.

 Realização da prova final.

Ponderação: prova 50% e trabalho 50%

 Média geral mínima para aprovação: 6

 Média mínima na prova: 6 

 Média mínima no trabalho: 6 

Atenção: as faltas não serão abonadas.
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Sobre o programa Avaliação Econômica de Projetos Sociais

O Itaú Social desenvolve, implementa e compartilha tecnologias sociais para contribuir

com a melhoria da educação pública  brasileira.  Contribuímos com a promoção da

educação de qualidade com equidade em parcerias com as três esferas de governo,

organizações da sociedade civil e empresas.

Em 2004, foi criado o programa Avaliação Econômica de Projetos Sociais, por meio do

qual o Itaú buscou trazer competências da área econômica do banco para o campo

social, visando ampliar a eficácia, eficiência e efetividade de projetos sociais e políticas

públicas.  Para  realizar  tal  objetivo,  foram  realizadas  avaliações  econômicas  dos

programas  internos  promovidos  pela  organização,  bem  como  de  iniciativas

governamentais  e  de  parceiros.  Além  disso,  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.  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,  contribuindo

para a disseminação da temática.

Para mais informações sobre o programa, visite: www.redeitausocialdeavaliacao.org.br
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Programação prévia

Dia Tema da aula
Semana 1

14/jan
Boas vindas e introdução ao curso
Introdução a avaliação
Econometria básica (Revisão: MQO, Causalidade, Identificação e Estimação)

15/jan
Econometria básica (Revisão: Variáveis Instrumentais & Painel)
Aulas Práticas (Introdução ao Stata e MQO)

16/jan
O Modelo de Resultados Potenciais
Aulas Práticas (Variáveis Instrumentais)

17/jan
Avaliação de Políticas e Programas em perspectiva histórica e sistêmica 
(teoria e prática)

18/jan
Aula especial - Avaliação de políticas públicas
Aulas práticas - Painel

Semana 2

21/jan
Propensity Score Matching
Aulas práticas (Propensity Score)

22/jan
Diferenças em Diferenças
Aulas Práticas (Diferenças em Diferenças com Propensity Score)

23/jan
Variáveis Instrumentais – LATE
Aulas Práticas (IV + LATE)

24/jan Didática

25/jan FERIADO

Semana 3

28/jan Didática

29/jan Aleatorização

30/jan Dia de estudo

31/jan Retorno econômico

01/fev Exemplos de Avaliação de Projetos Sociais

Semana 4

04/fev
Atrito e imputação
Aulas Práticas (Atrito e imputação)

05/fev Regressão com Descontinuidade
Aulas Práticas (RDD) 

06/fev Efeitos nos Quantis
Aulas Práticas (Quantis) 

07/fev Orientações para trabalhos

08/fev Dia de estudo

Semana 5

11/fev Prova

12/fev Dia de estudo
13/fev Dia de estudo

14/fev Apresentação Trabalhos
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