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1. EMENTA
Ajuste e avaliação de modelos de dependência entre variáveis. (Res. n.º 050/2013-CI/CCE).
2. OBJETIVOS
Apresentar as técnicas de análise de regressão para capacitar o aluno a estudar relações entre
variáveis, analisar e modelar dados, dando ênfase às aplicações por meio do uso de programas
computacionais estatísticos. (Res. n.º 050/2013-CI/CCE).
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Objetivos e aplicações dos modelos de regressão.
2. Modelo de regressão linear simples: estimação dos parâmetros pelo método dos mínimos
quadrados; interpretação geométrica dos coeficientes; propriedades destes estimadores; estimação
da variância; estimação por máxima verossimilhança.
3. Inferência sobre os parâmetros do modelo de regressão linear simples: teste de hipóteses e intervalo
de confiança para os parâmetros; medidas e testes de hipóteses da qualidade do ajuste; análise de
variância; teste para falta de ajuste.
4. Transformação de variáveis: linearizações, transformação de Box-Cox.
5. Teste de hipótese e intervalo de confiança para a resposta média e predição para um valor não
observado.
6. Diagnóstico em modelos de regressão linear simples: tipos de resíduos; análise e gráficos de
resíduos; teste para a falta de ajuste; análise de influência.
7. Modelo de regressão linear múltipla: notação matricial; hipóteses sobre o vetor aleatório de erros;
estimação dos parâmetros; interpretação geométrica pelo método de mínimos quadrados;
propriedades destes estimadores; estimação da variância; estimação por máxima verossimilhança.
8. Inferência sobre os parâmetros do modelo de regressão linear múltipla: teste de hipóteses e
intervalo de confiança para os parâmetros; medidas e testes de hipóteses da qualidade do ajuste;
análise de variância; teste para falta de ajuste; teste de hipótese e intervalo de confiança

simultâneo; critérios de seleção de variáveis e/ou modelos; ANOVA para as somas de quadrados
da regressão; para a resposta média; predições de novas observações; e medidas de
multicolinearidade.
9. Diagnóstico em modelos de regressão linear múltipla: tipos de resíduos; análise e gráficos de
resíduos; teste para a falta de ajuste; análise de influência; regressão parcial e gráfico de regressão
parcial; métodos de análise dos resíduos.
10. Variáveis indicadoras: conceito geral; uso destas variáveis; abordagem de regressão em análise de
variância.
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