Nome do componente curricular: Métodos Estatísticos Multivariados
Pré-requisitos: Probabilidade e Estatística
Carga horária total: 72 h
Carga horária prática: 36 h

Carga horária teórica: 36 h

Objetivos gerais:
Avaliar situações onde não seja possível descrever adequadamente o objeto de estudo com apenas uma variável.
Objetivos específicos:
Ao final da unidade curricular o aluno deve ter condições de resumir, representar e interpretar dados amostrados
a partir de populações em que, para cada unidade experimental, avaliam-se diversas variáveis.
Ementa:
Introdução à estatística multivariada. Vetores aleatórios. Estimação de parâmetros em distribuições amostrais
multivariadas. Análise de componentes principais. Análise fatorial. Análise de correlações canônicas. Análise de
agrupamentos. Análise discriminante.
Conteúdo programático:
 Exemplos de dados multivariados. Construção de índices. Classificação e discriminação. Associação entre
variáveis categóricas.
 Inferência estatística. Álgebra matricial. Distribuições de probabilidade multivariadas. Estimação de
parâmetros. Testes de hipóteses com dados multivariados.
 Análise de componentes principais. Estimação das componentes principais. Exemplos de aplicação. Análise via
matriz de correlação. Critérios para determinação do número de componentes. Inferência estatística.
 Análise de fatores. Estimação do número de fatores e dos escores. Rotação ortogonal. Rotação não ortogonal.
Ajuste do modelo.
 Análise de correlação canônica. Modelo teórico. Inferência estatística.
 Análise de agrupamentos. Medidas de similaridade e dissimilaridade. Técnicas de agrupamento hierárquicas e
não hierárquicas.
 Análise discriminante. Classificação em duplas populações. Qualidade do ajuste. Métodos de identificação das
variáveis mais importantes.
 Exemplos.
Metodologia de ensino utilizada:
Aulas expositivas, listas de exercícios, aulas em laboratórios de informática e estudos de casos.
Recursos instrucionais necessários:
Sala de aula com lousa e projetor multimídia. Laboratório de Informática. Pacote “R”.
Acesso ao MOODLE como ferramenta EAD.
Critérios de avaliação:
O sistema de avaliação será definido pelo docente responsável pela Unidade Curricular (UC) e divulgados aos
alunos no início do período letivo. O sistema adotado deve contemplar o processo de ensino e aprendizagem
estabelecido nesse Projeto Pedagógico. A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela
Pró-reitoria de Graduação, tal como discutido no Projeto Pedagógico do Curso.
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