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Metodologia e Procedimentos:
Nesta disciplina são realizadas aulas expositivas no quadro e com a utilização de equipamento
multimídia. Os métodos de análise utilizados são apresentados e a sua utilização conta com a
implementação de programas em linguagem computacional específica para o tratamento de
dados na área de Oceanografia.
As informações utilizadas em aula, bem como os programas implementados são
disponibilizados aos alunos. A avaliação é realizada na forma de um trabalho que é entregue ao
final da disciplina em mídia digital.
Características:
Duração: semestral
Sistema de Avaliação: Aplicação de um trabalho individual ou em grupo
Semestre de oferecimento: 1º semestre
Carga Horária Total (em horas): 72 horas
Total de aulas por semana: 1
Créditos: 4
Ementa:
Amostragem de dados Oceanográficos. Processamento e controle de dados oceanográficos.
Descrição estatísticas de dados. Estimação e regressão estatística. Interpolação e
preenchimento de lacunas. Controle de erros. Análise de séries temporais . Análise harmônica
de dados. Métodos de análise espectral. Filtros digitais.
Objetivos:
O objetivo da disciplina é introduzir os principais conceitos sobre a análise e tratamento de dados
oceanográficos, de forma que os alunos possam aplicá-los em suas dissertações e teses.
Conteúdos:

Tratamento e preenchimento de gaps de dados, dados espúrios, etc.
Manipulação e organização de grandezas escalares e vetoriais com respeito ao método de
tratamento e organização de dados.
Análise de dados utilizando parâmetros estatísticos básicos.
Utilização de filtros digitais para a suavização e/ou reamostragem de dados.
Aplicação de diferentes métodos de interpolação para o preenchimento de lacunas em dados.
Aplicação de técnicas de regressão estatística para a criação de modelos simplificados para a
representação de dados.
Análise de séries temporais utilizando métodos espectrais como análise de Fourier e Ondaletas.
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