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Ementa:

Abordarei os seguintes tópicos: ambientação e análises em ambiente R; modelos
lineares; famílias de modelos; modelos lineares generalizados e modelos lineares mistos
generalizados (GLMM).

Objetivos:
A disciplina tem como objetivo fornecer embasamento teórico e prático sobre os
modelos lineares generalizados e modelos mistos.

Programa:
3/12: Modelos lineares: o que são e para que servem (exemplos com artigos);
4/12: Famílias de distribuição, tipos de variáveis (exemplos com artigos);
7/12: Primeiro problema: simulando aplicações de diferentes modelos lineares;
8/12: Exercitando e “eRRando”: prática de modelos lineares no ambiente R;
9/12: Saindo da caixa: o que é um modelo linear generalizado? (exemplos com artigos);
10/12: Segundo problema: simulando aplicações de diferentes modelos lineares
generalizados;
11/12: Exercitando e “eRRando”: prática de modelos lineares generalizados no
ambiente R;
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14/12: Modelos lineares mistos generalizados: o que são e para que servem parte 1
(exemplos com artigos);
15/12: Modelos lineares mistos generalizados: o que são e para que servem parte 2
(exemplos com artigos);
16/12: Terceiro problema: simulando aplicações de diferentes modelos lineares mistos
generalizados;
17/12: Exercitando e “eRRando”: prática de modelos lineares mistos generalizados no
ambiente R;
18/12: “Facing the big boss”: avaliação (proposição de um problema com aplicação
dos modelos discutidos na disciplina).

Avaliação:
Utilizarei a “aprendizagem baseada em problemas” como método de ensino. Por se
tratar de um método ativo de ensino-aprendizagem, prevê a participação dos acadêmicos
em todas as etapas do processo. Portanto, a avaliação será realizada por meio interação
contínua, por meio de exercícios relativos a cada tópico, desde a proposição das
soluções até a análise e apresentação dos resultados.
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