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Modelos de regressão aplicados à epidemiologia  

 

Carga horária: 45 horas/aula  

Números de Créditos: 03 

 

Ementa: A disciplina aborda técnicas estatísticas aplicadas à Epidemiologia na 

análise multivariada de eventos de saúde de medidas contínuas, discretas e categóricas, e do 

tempo até a ocorrência de um evento. Modelos lineares generalizados e análise de 

sobrevivência – teoria, construção e avaliação do ajuste do modelo. Prática em pacote 

estatístico (Stata): da organização do banco de dados ao ajuste do modelo – o 'log' da sessão 

e o 'script' de comandos para reprodução da análise. 

 

 

Estratégia pedagógica 

 

• Aulas expositivas dialogadas com debate orientado 

• Leitura de textos teóricos e artigos científicos 

• Análise estatística de dados em pacotes estatísticos (foco no pacote 

Stata) 

• Interpretação e apresentação de resultados 

 

Desenvolvimento 

Atividades em classe 
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As aulas iniciarão com a apresentação expositiva dialogada dos principais 

pontos teóricos do dia e continuarão com o debate de sua aplicação em estudos 

específicos, através da leitura de artigos científicos selecionados ou da análise e 

interpretação de dados, concluindo com a ligação desses elementos práticos à teoria 

discutida inicialmente. 

 

Atividades extraclasse 

Leituras prévias: o cronograma de aulas apresenta a leitura recomendada 

para o assunto do dia. A leitura prévia dos textos indicados para cada aula é fundamental 

para o debate em classe. 

Análise de artigos científicos: oportunamente, serão apresentados artigos 

científicos para sua leitura crítica, como exercício de fixação dos conteúdos. 

Análise de dados em pacote estatístico: serão apresentados bancos de dados 

para a análise estatística e interpretação, como exercício de fixação dos conteúdos e 

desenvolvimento das habilidades de análise multivariada em pacotes estatísticos. A 

disciplina tem seu foco no programa Stata, mas o aluno é livre para usar qualquer pacote 

estatístico reconhecido pela comunidade científica, desde que permita a criação de 

arquivos com o 'script' de comandos para a reprodução posterior da análise. 

 

Avaliação 

Com a finalidade de avaliar o processo de ensino-aprendizagem como uma 

atividade contínua e dinâmica, e não apenas como um produto final, a avaliação será 

realizada no decorrer das aulas, considerando a participação dos estudantes e a realização 

das atividades práticas previstas. No final da disciplina, os alunos devem apresentar 
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análises apropriadas como se fosse para um artigo científico, podendo ser estas análises as 

do próprio projeto de dissertação/tese do aluno. 

 

As notas de cada uma das atividades estarão divididas da seguinte forma: 

- Realização das atividades práticas previstas:                                                                     

3,0 pontos 

- Avaliações escritas sobre as aulas, debates em aula:                                                        

2,0 pontos  

- Apresentação final das análises previstas na modalidade de artigo científico                    

5,0 pontos 

  TOTAL: 10 PONTOS 

 

Os critérios para considerar o aluno aprovado ou não na disciplina seguirão as 

normas estabelecidas pela Universidade Federal de Santa Catarina. As notas serão 

computadas da seguinte forma: 

Conceito A: 9,0 a 10,0 

Conceito B: 7,5 a 8,5 

Conceito C: 6,0 a 7,0 

Conceito E: Nota <6,0 (reprovado) 

 

Como disciplina teórico-prática, a mesma não permite recuperação. Desta 

forma, alunos com frequência insuficiente ou com conceito “E” serão reprovados na 

disciplina. 
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Quanto à frequência às aulas, haverá um tempo de tolerância máxima de 20 

minutos para o início das aulas, depois do qual o aluno ficará com atraso. A cada quatro 

atrasos, será registrada uma falta. 
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