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TÓPICOS:

1) Probabilidade: Definição clássica, propriedades. Probabilidade condicionada. Teorema
da probabilidade total e teorema de Bayes. Variáveis aleatórias unidimensionais e bidi-
mensionais: definição de variável aleatória, variável aleatória discreta e contínua. Função
de probabilidade e função densidade de probabilidade, função de distribuição acumulada,
esperança matemática. Distribuições discretas e contínuas de probabilidade: distribuição
conjunta, distribuição de probabilidade marginal e densidade marginal, distribuição condi -
cional.

2) Inferência estatística: Estimação: Estimação por ponto, propriedades dos estimadores.
Métodos de estimação: método da máxima verossimilhança, método dos momentos, mé-
todo dos mínimos quadrados. Definição e construção de intervalos de confiança. Função
de verossimilhança, estimação por máxima verossimilhança. Testes de hipóteses: concei-
tos de testes de hipóteses, função teste, erros na decisão, função poder, estatística do
teste, região crítica, curva característica de operação. Testes baseados na verossimilhan-
ça.

3) Modelos lineares: Fundamentos, especificação. Inferência em modelos lineares. Re-
gressão linear simples e múltipla. Modelos de análise de variância. Seleção de variáveis.
Diagnóstico.

4) Modelos lineares generalizados: Fundamentos, componentes do modelo. Seleção, esti-
mação e predição. Diagnóstico. Modelos para dados contínuos e discretos.

5) Extensões de modelos de regressão: Conceitos básicos de séries temporais. Estacio-
nariedade. Função de autocorrelação e autocorrelação parcial. Modelos ARIMA e ARIMA
sazonais. Modelos de regressão semiparamétricos: lowess, splines e modelo aditivos ge-
neralizados. Modelos baseados em árvores. Modelos de regressão não lineares.  Modelos
de efeitos aleatórios.

6) Aprendizado estatístico: Tipos de aprendizado, funções de custo e estratégias de ajus-
te. Método de gradiente e gradiente estocástico e regularização. Métodos para classifica-
ção. Métodos para regressão. Métodos de agrupamento. Métodos para redução de di-
mensão. Regras de associação. Inferência baseada em métodos intensivos: bootstrap,
Jackknife e Monte Carlo.
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