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CONVITE À COMUNIDADE 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica UFSJ / Cefet - MG tem o 

prazer de convidar toda a comunidade para a sessão pública de apresentação e defesa da dissertação 

"GRAFOS DE QUANTIS DE SÉRIES TEMPORAIS COM INCERTEZAS". 

 
MESTRANDO: JONATHAN GUIMARÃES RIBEIRO 

BANCA EXAMINADORA: 

Prof. Dr. Erivelton Geraldo Nepomuceno – UFSJ (Orientador) 

Profª. Drª. Andriana Susana Lopes de Oliveira Campanharo – UNESP (Coorientadora) 

Prof. Dr. Eduardo Mazoni Andrade Marçal Mendes – UFMG 

Prof. Dr. Márcio Junior Lacerda – UFSJ 

LOCAL: Através do link https://meet.google.com/vap-dopo-bzu  

DATA: 25 de agosto de 2022 – quinta-feira 

HORÁRIO: 10h 

RESUMO DO TRABALHO: 

O método Grafos de Quantis ($QG$) é uma técnica promissora para o mapeamento de séries temporais 

em redes complexas. O método $QG$ utiliza estatísticas em redes complexas para a caracterização de 

séries temporais e vice-versa. Além de o método ser de fácil implementação e baixo custo 

computacional, o mesmo possui apenas um parâmetro livre. As séries temporais utilizadas como dados 

de entrada do método são obtidas por meio de simulações ou medições de sistemas reais, portanto, essas 

séries possuem incertezas. Entretanto, na literatura conhecida, não há trabalhos que considerem 

incertezas nos dados. Contudo, as incertezas podem impactar sensivelmente os parâmetros e estruturas 

do modelo, resultando em alterações na topologia da rede construída. Portanto, é relevante considerar as 

incertezas no método $QG$. Com base nessa observação, o objetivo deste trabalho foi analisar os 

efeitos causados pelas incertezas presentes nas séries temporais, e determinar o impacto dessas 

mudanças na topologia e no comportamento das redes associadas. O impacto causado pelas incertezas é 

determinado pela mudança nos quantis e utilizando método de Monte Carlo. Os resultados obtidos 

apresentam os valores de diferentes métricas topológicas, para séries temporais com diferentes valores 

de incertezas. No primeiro caso, um erro constante de $5\%$ a $20\%$ é incorporado, enquanto no 

segundo, um erro crescente, típico de simulações computacionais caóticas é investigado. Os valores das 

métricas calculadas são comparados aos valores obtidos utilizando o método $QG$. Os principais 

resultados encontrados mostram que o método proposto consegue replicar nas redes construídas, 

diferentes mudanças nas séries temporais, causadas por diferentes tipos de incertezas.  
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Incertezas. 


