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Principais objetivos do curso

Introduzir os fundamentos de modelos lineares.

Desenvolver e analisar inferência em modelos
lineares.

Estudar aplicações de modelos lineares.
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Programa

Álgebra matricial.

Formas quadráticas.

Distribuição normal multivariada.

Distribuição de formas quadráticas.

Modelo linear normal de posto completo.

Modelo normal de posto incompleto.

Componentes de variância.

Aplicações.
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Exemplos de modelos lineares

Modelo de regressão linear simples e múltipla

Modelos de planejamento de experimentos

Modelos lineares autorregressivos

Modelos com efeitos mistos
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Apoio computacional
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Critério de Avaliação

MF = ( 2 P1 + 3 P2 ) / 5
P1: Prova 1; P2: Prova 2;
(Sub: somente com justificativa oficial, por exemplo atestado
médico reconhecido pela UBAS)

Possíveis avaliações extras em aula - sem aviso prévio

Critério de Recuperação (Rec)
Se 3 � MF < 5: O aluno poderá fazer a prova Rec
Nota da Rec: NR
Nova média final: NMF
• MF = 5 se 5 � MR � (10 - MS)
• MF = (MS + MR) / 2 se MR > (10 - MS)
• MF = MS se MR< 5
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Datas importantes

Datas importantes
1a prova: 30/04/2015.
2a prova: 30/06/2015.
Prova Substitutiva: 02/07/2014
(somente para quem perder uma das provas, com justificativa
oficial).
Prova de Recuperação: 04/08/2014.
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Horários

Aulas: Terças-feiras das 21h às 22h40 e quartas-feiras das 19h
às 20h40.

Atendimento docente: Mediante agendamento por e-mail
cibele@icmc.usp.br. Mencionar o código da disciplina no assunto
SME0812.
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Algumas regras

A USP exige no mínimo 70% de presença nas aulas

A docente poderá fazer a chamada em qualquer instante do
horário da aula, mesmo se os alunos já tiverem assinado a lista
de presença, e eventuais ausências não serão abonadas

Questionamentos a respeito da matéria poderão ser feitos a
qualquer momento

Conversas paralelas sobre outros assuntos não serão bem-vindas
- os outros alunos têm direito a assistir a aula em silêncio
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Algumas regras

Os alunos devem desligar seus telefones celulares durante a aula

Não é permitido o uso de notebook durante as aulas, exceto em
possíveis aulas práticas

Eventuais dúvidas, consultar Normas da USP
http://www.usp.br/leginf/
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Algumas regras - Sobre provas

Será permitido usar 1 folha A4 com anotações próprias, que será
entregue junto com a prova

Será permitido o uso de calculadora própria

Fraude em prova implicará a reprovação direta do(s) envolvido(s)

Falsidade ideológica na realização da prova (ou assinatura de
presença) implicará abertura de processo disciplinar
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Importante: E-mail

E-mail é um canal oficial de comunicação da docente com os
alunos.

Checar e-mail cadastrado no JupiterWeb regularmente (pelo
menos uma vez ao dia).

Ao enviar e-mail para a docente, identificar o código da disciplina
no assunto SME0812.

É importante como forma de documentar ocorrências. Por
exemplo: envio de listas, ausências por problemas de saúde,
avisos sobre listas de exercícios, aulas.
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Orientações de estudo

Manter frequência de estudo do início ao final do semestre. O
ideal é estudar o conteúdo de cada aula logo após ter sido
ministrada, isso facilita o entendimento das aulas seguintes e
diminui a quantidade de conteúdos para os dias anteriores à
prova.

Estudar primeiramente o conteúdo dado em aula, buscando apoio
em referências bibliográficas, em seguida resolver exemplos e
exercícios. Não deixar para a véspera da prova.

Buscar referências bibliográficas logo no início do semestre,
dando preferência às referências principais e complementares
adotadas.
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