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Ementa 
Modelos lineares generalizados. Modelos para dados binários, categóricos, de contagem e proporções. Estimação pelo 
método da máxima verossimilhança. Inferência nos modelos lineares generalizados. Diagnósticos.  
 
Programa 
 
 Introdução aos Modelos Lineares Generalizados (MLG): 

■ Definição de Modelos Lineares Generalizados. 
■ Revisão de Conceitos Básicos de Inferência e Estimação. 
■ Família Exponencial de distribuições e cálculo de momentos. 
■ Métodos de Estimação: Método de Mínimos Quadrados (MQ) e Método de Máxima Verossimilhança (MV). 
■ Algoritmo de Estimação: Método de Escore de Fisher. 
■ Estatística de Escore e sua distribuição. 
■ Estimadores de MV e sua distribuições. 
■ Adequação/comparação/seleção de modelos: análise de deviances. 
■ Inferência nos Modelos Lineares Generalizados: Estatística de Wald e outras estatísticas de teste baseadas em 

razão de verossimilhanças. 
 

 Modelo para Dados Normais: 
■ Representação do modelo. 
■ Estimação dos parâmetros do modelo: método dos mínimos quadrados (revisão) e método de máxima 

verossimilhança. 
■ Resíduos do modelo e suas principais propriedades. 
■ Estimação da variância dos erros do modelo. 
■ Inferência: distribuição amostral dos estimadores dos parâmetros. 
■ Tabela de Análise de Variância. 
■ Testes de significância. 
■ Adequação/comparação/seleção de modelos: análise de deviances. 
■ Medidas de qualidade do ajuste. 

 
 Modelos de Análise de Variância (ANOVA) de 1 ou mais fatores: 

■ Representação do modelo de análise de variância de 1 e de mais fatores. 
■ Estimação e Inferência nos modelos de análise de variância. 
■ Tabela de Análise de Variância. 
■ Testes de significância dos parâmetros. 
■ Adequação/comparação/seleção de modelos: análise de deviances. 
■ Medidas de qualidade do ajuste. 
 

  
  



 Modelos de Análise de Covariância (ANCOVA): 
■ Representação do modelo de análise de covariância. 
■ Estimação e Inferência nos modelos de análise de covariância. 
■ Testes de significância dos parâmetros. 
■ Adequação/comparação/seleção de modelos: análise de deviances. 
■ Medidas de qualidade do ajuste. 

 
 Modelos para Dados Binários: 

■ Representação do modelo de regressão logística. 
■ Estimação e Inferência no modelo de regressão logística. 
■ Testes de significância dos parâmetros. 
■ Adequação/comparação/seleção de modelos: análise de deviances. 
■ Medidas de qualidade do ajuste. 
■ Modelo com outras funções de ligação. 
 

 Modelos para Dados de Contagem – Regressão Log-linear de Poisson: 
■ Representação do modelo Log-linear de Poisson. 
■ Estimação e Inferência no modelo Log-linear de Poisson. 
■ Testes de significância dos parâmetros do modelo. 
■ Adequação/comparação/seleção de modelos: análise de deviances. 
■ Medidas de qualidade do ajuste. 

 
 Modelos para dados categóricos:  

■ Modelo para variáveis ordinais. 
■ Modelo para variáveis norminais. 
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