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SisReN Windows 1.92
Regressão Linear e Redes Neurais
Descrição

Grau

Grau

Grau

III

II

I

Completa quanto a
todas as variáveis
analisadas
6 (k+1), onde k é o
número de variáveis
independentes

Completa quanto às
variáveis utilizadas no
modelo
4 (k+1), onde k é o
número de variáveis
independentes

Adoção de situação
paradigma

2

3 (k+1), onde k é o
número de variáveis
independentes

2

Apresentação de
informações relativas
aos dados e variáveis
efetivamente utilizados
no modelo

2

"Admitida, desde que:
a) as medidas das
características do
imóvel avaliando não
sejam superiores a 100
% do limite amostral
superior, nem inferiores
à metade do limite
amostral inferior; b) o
valor estimado não
ultrapasse 20 % do
valor calculado no
limite da fronteira
amostral, para as
referidas variáveis, de ...
30%

3

5%

3

1

Caracterização do
imóvel avaliando

2

Quantidade mínima de
dados de mercado,
efetivamente utilizados

3

Identificação dos dados
Apresentação de
Apresentação de
de mercado
informações relativas a informações relativas a
todos os dados e
todos os dados e
variáveis analisados na variáveis analisados na
modelagem, com foto e
modelagem
características
conferidas pelo autor ...
Extrapolação
Não admitida
Admitida para apenas
uma variável, desde
que: a) as medidas das
características do
imóvel avaliando não
sejam superiores a
100% do limite amostral
superior, nem inferiores
à metade do limite
amostral inferior, b) o
valor estimado não
ultrapasse 15% do valor
calculado no limite da
fronteira amostral, para
a referida variável
Nível de significância
10%
20%
(somatório do valor das
duas caudas) máximo
para a rejeição da
hipótese nula de cada
regressor (teste bicau...
Nível de significância
1%
2%
máximo admitido para
a rejeição da hipótese
nula do modelo através
do teste F de Snedecor

4

5

6

Pontos obtidos

3

Graus

III

II

I

Soma

Pontos Mínimos

16

10

6

15

Itens obrigatórios

2, 4, 5 e 6 no grau III e
os demais no mínimo
no grau II

2, 4, 5 e 6 no mínimo no
grau II e os demais no
mínimo no grau I

Todos, no mínimo no
grau I

micronumerosidade

extrapolação

Grau de
Fundamentação
do Laudo
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