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A Ementa e conteúdo programático definitivo serão disponibilizados pelos respectivos professores 
durante o semestre. 
 

 Economia da Produção e Análise da Produtividade (3 créditos/optativa) / Prof. Marcelo 
D. P. Ferreira / horário: sextas-feiras às 9hrs / Ofertada em conjunto com o PPAGRO.  

Ementa: Funções produção. Funções custo, receita e lucro. Funções distância e dualidade. Medidas 
de eficiência. Métodos não-paramétricos. Métodos econométricos. Decomposição da mudança 
tecnológica. 
 
 

 Organização industrial (3 créditos/optativa) / Prof. Paulo / horário: quintas-feiras às 18hrs 
e 30min. 

Ementa: Teoria da Firma; estruturas de mercado: competição perfeita, monopólio e oligopólio; 
modelos  estáticos de Cournot, Bertrand e Stackelberg; cartéis; diferenciação de produtos; entrada 
e saída; relações  verticais; Organização Industrial Empírica. 
  

 Estatística Computacional (3 créditos/optativa) - Profes. Tatiane e Victor Leiva / Disciplina 
concentrada entre os dias 9 e 20 de setembro. Horários: Entre os dias 9 e 13, as aulas 
serão todos os dias das 14:00 às 17:30. Entre os dias 16 e 20, as aulas serão em dois turnos, 
também todos os dias, das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:30. 

 
Ementa: Tipografia científica. Uso do software R. Geração de variáveis aleatórias discretas e 
contínuas. Métodos de otimização. Métodos de integração. Simulação Monte Carlo. Métodos de 
reamostragem. 
Programa: 
1. Tipografia científica: Uso do LateX 
2. Uso do software R: noções gerais, funções básicas, construção 
de gráficos, manejo de dados, uso de diferentes técnicas estatísticas. Aplicações. 
3. Geração de variáveis aleatórias discretas e contínuas: 
Geração de números pseudo-aleatórios, geração por transformação, 
método da transformação inversa, método da aceitação e rejeição 
4. Métodos de otimização: gradiente, quasi-Newton e otimização restrita. 
5. Métodos de integração: Integração Monte Carlo, métodos 
numéricos e quadratura de Gauss-Hermite. 
6. Simulação Monte Carlo: Estimação pontual e intervalar, 
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teste de hipóteses. 
7. Métodos de reamostragem: Bootstrap e Jackknife. 

 
 

 Economia da Saúde (2 créditos/optativa) - Profa. Larissa / Horário à definir. 
EMENTA 
Linguagem e Comunicação em Avaliação de Tecnologias em Saúde. 
Métodos epidemiológicos e Avaliação de Tecnologias em Saúde. Revisão 
Sistemática e Metanálise. Níveis de evidências. Medidas de qualidade de 
vida: (DALY, QALYS). Estudos de custos de doença e de programas de 
saúde. Impacto orçamentário de programas de saúde. Tipos de avaliação 
econômica em saúde: custo-minimização, custo-efetividade, custo-
utilidade, custo-benefício. Modelos para avaliação econômica 
OBJETIVO GERAL 
Capacitar o aluno na compreensão de conceitos básicos de ATS e na 
utilização de métodos econômicos de dados de pesquisa nas áreas das 
ciências biológicas e da saúde. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Levar o aluno a: 

1.     entender conceitos básicos de ATS; 
2.     entender a finalidade e utilidade dos métodos em pesquisa; 
3.     conhecer os diferentes tipos de Avaliações econômicas 
4.     conhecer alguns softwares e diretrizes. 
5.     interpretar resultados de pesquisa científica aplicando 
conhecimentos de ATS 

 


