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Horário: 09:30h as 12:30h
Local: Sala 3138 - FACE/UFMG
Datas: Outubro (18, 25); Novembro
22, 29); Dezembro (06, 13).
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Aulas

Objetivo

Avaliação

Os 100 pontos serão distribuídos como a
seguir:
(01, 08,
- 40 pontos para aplicação empírica do
método GoM
- 60 pontos para proposta de aplicação
empírica dos métodos aplicados à area de
interesse do aluno (máximo de 10 páginas)

Data de entrega:

Este curso tem caráter predominantemente
aplicado (empírico). O objetivo é fornecer ao
aluno os conhecimentos teóricos e operacionais
básicos sobre modelos estatísticos multivariados e de regressão comumente aplicados a análises de fenômenos demográcos e econômicos.
Literatura especíca aplicada às diferentes metodologias devem ser estudadas, assim como a
participação nas práticas laboratoriais para que
o objetivo seja plenamente cumprido. Ao nal
do curso, espera-se que o aluno tenha a capacidade de manipular dados nos programas relativos a cada técnica (Stata, R, Latent Gold, GoM
3.4, ugom) e que saiba aplicar esses métodos a
fenômenos de interesse na área de Demograa,
Economia e Saúde.
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a combinar.

Grade of Membership

O curso comecará com a apresentação e prática do método Grade of Membership. Esta
seção será dividida em três subseções, compreendendo 2 aulas teóricas e 1 aula de laboratório. Esta parte será ministrada pelos Professores Gilvan Guedes (Departamento de Demograa) e Mário Rodarte (Departamento de
Economia).
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4.1

Centróide,

Lógica

Nebulosa

4.3

e

Aplicações Práticas do GoM

Partição Difusa

Nesta parte será introduzida a ideia de centróide e uma introdução a noção de lógica
fuzzy. A lógica fuzzy será abordada com
exemplos de partição difusa em contextos
de conjuntos matemáticos com funções de
pertinência não-binárias.

Nesta parte são apresentados vários artigos
publicados, utilizando o Método GoM em
diferentes áreas, como migração, saúde, mortalidade, sistemas de uso do solo, pobreza
multidimensional, e mercado de trabalho. Os
estudos vão de teses, dissertações e textos
para discussão a artigos cientícos nacionais e
Bibliograa sugerida: (Giles, 1988); (Man- internacionais.
ton et al., 1994); (Correia et al., 1996); (Guedes
et al., 2014)

4.2

Apesar de já há alguns anos sendo utilizada
para analisar empiricamente base de dados
de alta dimensionalidade, novas propostas
vem sendo incorporadas à literatura empírica,
revelando formas criativas e exíveis para a
utilização do método. Exemplos dessas novas
formas de utilização do GoM:
- redução de dimensionalidade,
- pesquisas quanti-quali,
- indicadores de hierarquias,
- pobreza e desigualdade multidimensionais,
- marcadores multidimensionais de saúde.

O Método Grade of Membership

Nesta parte será apresentada uma introdução
ao Método Grade of Membership em sua versão para criação de pers multidimensionais
aplicados a dados de período (cross-section).

Serão discutidas as propriedades dos estimadores de Máxima Verossimilhança, as condições
para obtenção de ótimos globais, e as fórmulas
e os testes para se encontrar o melhor ajuste
aos dados. Serão também discutidas as formas Bibliograa sugerida:
de criação de tipos mistos, utilizando os - Aplicações empíricas: (Garcia et al., 2007);
estimadores de partição difusa.
(Melo, 2007); (Assis et al., 2008); (Alves et al.,
2008); (Andreotti et al., 2009); (Guedes et al.,
2009)
Bibliograa sugerida:
- Modelo Teórico: (Manton et al., 1994); - Redução de dimensionalidade: (Guimarães
et al., 2010); (Guedes and Carmo, 2012)
(Guedes et al., 2014)
- Propriedades dos Estimadores: (Wood- - Pesquisas quanti-quali: (Miranda-Ribeiro
bury and Clive, 1974); (Caetano and Machado, et al., 2007); (Guedes, 2010)
2009); (Guedes et al., 2010); (Guedes et al., - Indicadores de hierarquia: (Guedes et al.,
2009); (Reis, 2009)
2011); (Guedes et al., 2011)
- Fórmulas e testes de ajuste: (Akaike, 1992); - Indicadores multidimensionais de bem-estar:
(Guedes et al., 2012); (Barbieri et al., 2013);
(Manton et al., 1994)
- Algoritmos para tipos mistos: (Woodbury (Hull and Guedes, 2013)
et al., 1978); (Sawyer et al., 2002); (Guedes - Marcadores de saúde: (Baptista, 2003); (Guedes et al., 2013)
et al., 2014)
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classe latente
- Interpretação das saídas do programa
O aluno terá a oportunidade de trabalhar
Latent GOLD
com uma base de dados demográca (Censos
- Exemplo de análise de levantamento
históricos) para explorar as potencialidades
amostral
do método Grade of Membership. Utilizando
os recursos computacionais do Laboratório
Bibliograa sugerida:
de Computação Aplicada (LCA) do Cede- Literatura técnica:(Magidson and Vermunt,
plar/UFMG, cada aluno deverá gerar um
2001); (Vermunt and Magidson, 2001); (Magidmodelo GoM utilizando os dados fornecidos.
son and Vermunt, 2002); (Vermunt and MagidDois professores, Gilvan Guedes e Mário
son, 2005a); (Vermunt and Magidson, 2005b)
Marcos Rodarte, acompanharão a aula para
- Literatura aplicada: (Macmillan and Eliason,
tirar dúvidas operacionais.
2003); (Moisio, 2004); (Macmillan and Copher,
2005); (Reis and Guedes, 2012)
Bibliograa sugerida: (Guedes et al., 2014)
4.4

5

Prática de Laboratório

5.2

Modelos de Classe Latente

tentes - Com e Sem Covariáveis

Nesta parte o aluno deverá aprender a gerar
um modelo de agrupamento probabilístico em
que covariáveis são introduzidas. Essas covariáveis podem ou não afetar a probabilidade
de pertencimento a uma classe, sendo por isso
chamadas de ativas - quando inuenciam o
class membership e inativas - quando são utilizadas apenas como variáveis de estraticação.

Nesta seção o aluno deverá aprender a trabalhar com modelos com funções de pertinência nebulosa, caracterizados por agrupamento
probabilístico. Esses modelos assumem que
a variável latente é categórica e formada por
uma série de indicadores observáveis. Para esse
curso serão vistos apenas os modelos latentes
de agrupamento sem covariáveis, além dos modelos de agrupamento com covariáveis ativas e
inativas. Esta seção será dividida em três subseções, compreendendo 2 aulas teóricas e 1 aula
de laboratório.

Bibliograa sugerida:

(Vermunt and Magidson, 2005a); (Vermunt and Magidson, 2005b)
5.3

5.1

Motivando

a

Abordagem

Modelos de Agrupamentos La-

de

Prática de Laboratório

O aluno terá a oportunidade de trabalhar com
uma base de dados primária (sob domínio
do Prof. Gilvan Guedes) para explorar as
potencialidades do método de Classe Latente.
Utilizando os recursos computacionais do Laboratório de Computação Aplicada (LCA) do
Cedeplar/UFMG, os alunos deverão trabalhar
em grupo para tentar ajustar modelos de classe
latente para expressar a atitude ambiental dos
indivíduos no banco de dados. Os resultados
deverão ser interpretados e debatidos em aula.

Classe Latente

Nesta parte serão contemplados os seguintes
pontos:
- Ideias básicas de análise de classe latente
- O modelo geral de probabilidade para
variáveis categóricas
- Determinação do número de classes ou
grupos
- Medidas de ajuste, especicação do modelo
e estratégias de seleção
- Classicação de casos em segmentos de
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Bibliograa sugerida:

(Vermunt and Magid- problemas estatísticos causados pela seleção
son, 2005a); (Vermunt and Magidson, 2005b); amostral endógena.
(Guedes et al., 2012)
Bibliograa sugerida:
- Bibliograa básica: (Heckman, 1979); (Mand6
Modelos de Seleção Amos- dala, 1983); (Greene, 2000); (Wooldridge,
2002); (Cameron, 2005)
tral
- Bibliograa complementar: (Hausman and
Os modelos de seleção amostral são utilizados Wise, 1977); (Heckman and Smith, 1995);
toda vez que estamos diante de amostras não- (Heckman et al., 1997); (Heckman et al., 1997);
aleatórias em que ocorra uma seleção amostral (Long, 1997)
endógena. É necessário, neste caso, um procedimento probabilístico para controlar a pro- 6.2 Prática de Laboratório
babilidade de ser selecionado para a amostra
observada (não-aleatória). Esse procedimento O aluno terá a oportunidade de trabalhar com
é conhecido como procedimento de correção uma base de dados secundária (PNAD-2011)
de Heckman, o qual representa uma estimação para explorar as potencialidades do método
dos estimadores em dois estágios: a probabili- de seleção amostral de Heckman. Utilizando
dade predita de seleção (primeiro estágio) e os os recursos computacionais do Laboratório
parâmetros de interesse sobre a variável inde- de Computação Aplicada (LCA) do Cedependente com seletividade endógena, corrigida plar/UFMG, os alunos deverão trabalhar em
pelo viés de seleção (no segundo estágio). Esta grupo para tentar ajustar um modelo que
seção será dividida em 2 partes, 1 correspon- estime o efeito da educação e da experiência
dendo à apresentação teórica dos modelos de sobre os salários dos trabalhadores ocupados
seleção amostral, e 1 relativa à prática de labo- no Brasil. Os resultados deverão ser interpreratório para execução dos modelos de seleção tados e debatidos em aula.
aplicadas a microdados.
6.1

Amostras Não-aleatórias e Sele-

Referências

ção Amostral

Akaike, H. (1992). Information theory and an
Nesta seção serão tratados os problemas estaextension of the maximum likelihood princitísticos gerados por amostras não-aleatórias,
ple. Breakthroughs in statistics , 610624.
representadas pela seleção amostral. Os dados
faltantes (missing), por exemplo, são proble- Alves, L. C., I. C. Leite, and C. J. Machado
máticos quando resultam de uma amostra não
(2008). Pers de saúde dos idosos no brasil:
aleatória da população. Isso ocorre porque a
análise da pesquisa nacional por amostra de
amostra não é uma representação aleatória da
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posto básico do modelo de regressão linear  a
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S. Chatterji (2009). Multidimensional proa amostra não-aleatória gera seleção amostral
les of health status: An application of the
exógena e endógena e como solucionar os
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