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Resumo:  
The G-DINA model is a versatile cognitive diagnostic model. In this work we propose a 
Bayesian formulation of the G-DINA model, and this model is implemented using an MCMC 
Gibbs Sampling algorithm. Simulations studies were designed to evaluate the parameters 
recovery and the estimation accuracy of the Bayesian implementation of G-DINA and the 
results were compared with the standard frequentist approach on three scenarios. In a real data 
application, we take a method of classification for respondents to the Beck Depression 
Inventory (BDI) that consider two dimensions for depression (cognitive and somatic-affective) 
and substitute the Bayesian DINA model originally used for the Bayesian G-DINA model and 
compare the results of the application of these two methods in a real BDI data set. The results 
show that the proposed Bayesian implementation recovers all parameters and has a good 
estimation accuracy, with performance similar or better than the frequentist approach in all 
simulated scenarios. With respect to the classification methods for respondents of BDI and as 
the method that uses the DINA model has higher value for Deviance Information Criterion (DIC) 
and tend to overestimate the number of individuals with depression, the method that uses the 
G-DINA model seems to be more suitable for classification usage. 
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Resumo:  
Identifying key nodes, estimating the probability of connection between them, and distinguishing 
latent groups are some of the main objectives of social network analysis. In this paper, we 
propose a class of blockmodels to model stochastic equivalence and visualize groups in an 
unobservable space. In this setting, the proposed method is based on two approaches: latent 



 
 
distances and latent dissimilarities at the group level. The projection proposed in the paper is 
performed without needing to project individuals, unlike the main approaches in the literature. 
Our approach can be used in undirected or directed graphs and is flexible enough to cluster and 
quantify between and within-group tie probabilities in social networks. The effectiveness of the 
methodology in representing groups in latent spaces was analyzed under artificial datasets and 
in a case study. 
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Resumo:  
Reconhecimento facial automatizado pelo computador é um problema complexo e intrigante. 
Diante disso, a comunidade científica está ativamente propondo novos métodos ou até mesmo 
aprimorando técnicas existentes, com o objetivo de minimizar a taxa de erros no processo de 
reconhecimento facial. Medeiros realizou um estudo, no qual propôs um novo método de 
reconhecimento facial chamado de ACP Segmentado, baseado na técnica de Análise de 
componentes principais (ACP) Avançado, proposto por Duan. A abordagem de segmentação 
aplicada ao método, melhorou significativamente a eficiência do método original. Com isso, 
discute-se neste artigo a criação de um novo método de reconhecimento facial, baseado na 
mesma estratégia de segmentação proposta por Medeiros, mas agora aplicada ao algoritmo 
Fisherface. 
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Resumo:  
Neste trabalho, desenvolvemos uma abordagem para modelar a dinâmica dos recifes de corais 
bentônicos. Como motivação utilizamos os dados dos bancos dos Abrolhos, que possui 46.000 
km² de extensão na plataforma continental dos estados da Bahia e do Espírito Santo, no leste 



 
 
do Brasil. Estruturas de Recife são constituídas por categorias como corais, macroalgas, turf, 
briozoários, esponja, fire coral, CCA , cyano e outros.A cobertura da comunidade bentônica são 
proporções de um todo, então temos dados composicionais com 9 categorias somando 1 para 
qualquer unidade de observação. A parametrização usual do modelo desenvolvido por Maier, 
2014 implica em escolher uma componente como referência para evitar a falta de 
especificação do modelo.Neste contexto, usando o paradigma de Bayes apresentamos o 
modelo de regressão Dirichlet [Maier, 2014] incluindo efeitos hierárquicos por sítios na 
cobertura bentônica.Nosso objetivo é estudar as mudanças nos parâmetros estimados quando 
escolhemos diferentes componentes de referência. Cenários com componentes exibindo 
assimetria e heterocedasticidade foram analisadas.Baseado nisso fornecemos fundamentos 
consistentes para a escolha da componente de referência que será usada no nosso modelo de 
regressão proposto. 


