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Público-alvo: Pesquisadores, profissionais e estudantes interessados em técnicas estatísticas de
análise de uma série temporal em biomecânica, embora a SPM possa ser aplicada a séries
temporais de outra natureza.
Pré-requesitos: É desejável, como pré-requisito, ter conhecimento básico de Matlab e trazer seu
notebook.
Objetivos didáticos: Introduzir o conceito de SPM e as noções básicas de como aplicá-la na prática
a sinais biomecânicos.
Ementa: Statistical Parametric Mapping (SPM) é uma ferramenta estatística que captura
características de toda a série temporal, diferente das análises convencionais aplicadas a
características discretas, tais como picos e vales, da série temporal, melhorando a eficácia da
análise dos sinais cinemáticos e cinéticos em biomecânica (Pataky et al., 2014; Vieira et al., 2017,
2016, 2015). Variáveis discretas falham em capturar características de porções suficientes dos
dados, assim como a covariança entre seus componentes vetoriais. A análise SPM usa a teoria de
campo randômico para identificar regiões de campo que co-variam com o protocolo experimental
(Pataky, 2016; Pataky et al., 2014, 2013). A SPM produz resultados essencialmente gráficos, muito
fáceis de serem interpretados.
Tópicos: Apresentar SPM, seus princípios como ferramenta estatística e suas vantagens em
relação a variáveis discretas na análise de dados biomecânicos; Apresentar o site spm1d.org e a o
toolbox para Matlab; Discutir como instalar a caixa de ferramentas no Matlab; Discutir como usar
o toolbox spm1d; Discutir como preparar os dados para a análise; Discutir como apresentar os
resultados; Discutir como fazer os gráficos da SPM.
Número máximo de participantes: 40.
Carga horária: 2h.
Língua: Português e Inglês.
Aferição de presença: Chamada ou Lista de presença.
Métodos de avaliação: Por meio de aplicações práticas, dúvidas e debate.
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