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Disciplina: MODELOS LINEARES E EXTENSÕES 

Professor responsável: Luísa Gigante Carvalheiro 

Carga Horária: 32h (2 créditos) 

Tipo de disciplina: (  ) Teórica        (  )  Prática              ( X ) Teórico-Prática 

Carga Horária Teórica: 16 

Carga Horária Prática: 16 

 Categoria:  (X) Optativa            (   )Obrigatória

 

Objetivos:  

No final da disciplina, espera-se que os alunos sejam capazes de escolher adequadamente o 

método estatísticos apropriado para analisar estatisticamente diferentes conjuntos de dados 

ecológicos; e analisar criticamente os resultados de modelos estatísticos obtidos.  

 
Ementa: 
 Esta disciplina assume que os alunos tenham pelo menos um conhecimento superficial 
de estatística conhecendo termos básicos da como médias, medianas, variância, desvio 
padrão, erro padrão, intervalo de confiança, teste de chi-quadrado, probabilidade, amostra, 
população de dados, parâmetros da população, variável dependente (ou de resposta), 
variável independente (ou explicativa), t-test. 

 A disciplina será composta por uma parte teórica que pretende explicar aos alunos os 

diferentes métodos estatísticos abordados, de modo a que no final saibam escolher qual o 

método mais adequado para responder às perguntas científicas dos seus estudos. Será feita 

uma revisão rápida de termos básicos da estatística, e seguidamente serão apresentados 

diversas técnicas de análise de dados contendo apenas uma variável dependente (ou variável 

de resposta): t-test, modelos lineares gerais (GLM: incluindo regressão, anova simples e 

múltipla, ancova), modelos lineares generalizados (GLMs, distribuição poisson, binomial, 

etc), modelos lineares generalizados mistos (GLMM, considerando a estrutura hierárquica 

da amostragem). 

 A disciplina terá também uma componente prática que consistirá na aplicação das 

técnicas apresentadas e utilizando diferentes pacotes/bibliotecas do programa R. Será 

também demonstrado na parte prática como construir gráficos para visualização dos 

resultados dos modelos estatísticos. Para melhor funcionamento da disciplina cada aluno 

deverá trazer para as aulas práticas um laptop. Os computadores onde serão realizadas as 

análises das aulas práticas deverão ter o programa R, bem como o editor de códigos R-studio 

instalados:  
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Software (gratuito) necessário:  

R 

https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ 

R-studio 
https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/  
 
Programa: 

  

Dia Horário Tipo Tópico 

 

 
 

1° 

 

 
 

manhã 

 

 
 

Teórica 

Importância da estatística para testar hipóteses científicas. 

Revisão de conceitos básicos de estatística: média, 

mediana, desvio padrão, erro padrão, intervalos de 

confiança, teste de chi- quadrado, probabilidade, amostra, 

população de dados, parâmetros da população, variável 

dependente (ou de resposta), variável independente (ou 

explicativa), t-test 

 
1° 

 
manhã 

 
Prática 

Visualização de tabelas, gráficos de exploração de dados, 

extração de estatísticas descritivas (média, mediana, SD, SE, 

Intervalos de confiança) 

 
 

1° 

 
 

tarde 

 
 

Teórica 

Introdução aos Modelos Lineares (LM): avaliação de 

pressupostos estatísticos, normalidade de resíduos, 

homogeneidade de variância, dispersão de resíduos, 

transformações, ANOVA simples, regressão simples, R² 

1° tarde Prática 
Modelos Lineares (LM) em R e gráficos para apresentação 

de relatórios /artigos 

 
 

2° 

 
 

manhã 

 
 

Teórica 

Modelos Lineares (LM) com múltiplas variáveis 

independentes: colinearidade, regressão, ANOVA ( multi-

way), ANCOVA, interações, resíduos parciais 

Sum of Squares vs Maximum Likelihood 

 
2° 

 
manhã 

 
Prática 

Modelos Lineares (LM) em R (continuação): realização de 

análises estatísticas, extração de parâmetros das populações 

de dados, gráficos para visualização dos resultados 

estatísticos 

 
2° 

 
tarde 

 
Teórica 

Teste post-hoc/ contraste, Seleção de modelos, importância 

de variáveis, padronização de dados (z-scores), Critérios de 

Informação, modelos ponderados 

2° tarde Prática 
Teste post-hoc/ contraste e Seleção de Modelos Lineares 

(LMs) em R 

3° manhã Teórica 
Modelos Lineares Generalizados (GLMs): distribuição 

Poisson, Binomial, Binomial Negativa 

https://cran.r-project.org/bin/windows/base/
https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/
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3° manhã Prática Modelos Lineares Generalizados (GLMs) em R 
 

 
4° 

 
tarde 

 
Teórica 

Modelos Lineares Generalizados Mistos (GLMM): 

estrutura aninhada de dados, variáveis fixas e randómicas, 

auto correlação espacial e temporal 

4° tarde Prática Modelos Lineares Generalizados Mistos (GLMM) 
 

5° manhã Teórica 
Seleção de Modelos com GLMs e GLMM, autocorrelação 

espacial e temporal 
 

5° manhã Prática Seleção de Modelos com GLMs e GLMM 
 

 
5° 

 
tarde 

 
Avaliaç

ão 

Avaliação: será baseada num relatório final em que os 

alunos irão testar hipóteses com base na análise de um 

conjunto de dados que lhes será fornecido. 

 

 

Avaliação: 

Será baseada em um relatório final em que os alunos irão responder a perguntas ecológicas 

com base na análise de um conjunto de dados que lhes será fornecido. 
 
Bibliografia básica: 

Bolker M. B. 2008. Ecological Models and Data in R. Princeton University Press 

Crawley, M. 2012. The R book. Wiley 

Zuur, A. et al. 2009. Mixed Effects Models and Extensions in Ecology with R. Springer 

Pagano, Marcelo & Gauvreau, Kimberlee. 2011. Princípios de Bioestatística. Cenage 

Learning 

 


