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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 

Formar profissionais habilitados ao exercício da profissão contábil, proativos, críticos e reflexivos que promovam o 

desenvolvimento sustentável das organizações e da sociedade, com senso de responsabilidade, competência, 

criatividade, ética e iniciativa, capacitados a gerenciar informações, assessorando na tomada de decisões.  

  

 

EMENTA: 

 

Sistemas Lineares. Problemas de Programação Linear (PPL): Modelagem em PPL. Métodos de Resolução em PPL: 

Método Gráfico e Analítico. Otimização: Algoritmo Simplex. Aplicações em PPL: Problemas de Transporte e 

Designação. Teoria da decisão: Introdução, Algoritmos de Resolução: Decisão sob risco e sob incerteza. 

 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

Propiciar noções sobre a formulação e resolução de modelos em pesquisa operacional, relacionados com problemas de 

programação linear (PPL) e auxiliar na tomada de decisão. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 

- Resolver sistemas lineares via escalonamento; 

- Introduzir o conceito de Pesquisa Operacional; 

- Trabalhar com a formulação de modelos em Programação Linear; 

- Apresentar métodos de resolução de problemas de programação linear: gráfico, analítico e computacional; 

- Solucionar problemas de transporte e designação; 

- Sintetizar os conceitos elementares da Teoria da Decisão; 

- Identificar e caracterizar problemas de decisão (sob risco e sob incerteza); 

- Apresentar métodos para a resolução de problemas de decisão. 

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 

Data Horário Cronograma das atividades 

Aula 1 

01/08/17 

18:50 – 22:20 

(UDESC) 

- Apresentação do Plano de Ensino 

- Visão geral da disciplina 

- Sistemas lineares - Resolução via escalonamento 

Aula 2 

08/08/17 

18:50 – 22:20 

(UDESC) 

- Modelagem de PPL: variáveis de decisão, função objetivo e restrições. 

- Resolução de exercícios 

Aula 3 

15/08/17 

18:50 – 22:20 

(UDESC) 

- Resolução gráfica de PPL (maximização e minimização) 

- Resolução de exercícios 

Aula 4 

22/08/17 

18:50 – 22:20 

(UDESC) 

- Discussão dos exercícios anteriores 

- Lista de exercícios (L1) 

Aula 5 

29/08/17 

18:50 – 22:20 

(UDESC) 
- Prova 1 (P1) individual e sem consulta 

Será cobrado todo o conteúdo visto até o momento por meio de prova escrita 

com uso de calculadora. 



Aula 6 

05/09/17 

18:50 – 22:20 

(UDESC) 

- Resolução analítica de PPL através do Método Simplex 

Aula 7 

12/09/17 

18:50 – 22:20 

(UDESC) 

- Método Simplex das duas fases (variáveis de excesso) 

- Resolução de exercícios 

- Resolução computacional de PPL com a ferramenta Solver (Excel) 

Aula 8 

19/09/17 

18:50 – 22:20 

(UDESC) 
- Lista de exercícios (L2)  

Aula à distância 

Aula 9 

26/09/17 

18:50 – 22:20 

(UDESC) 

- Análise de sensibilidade utilizando a ferramenta Solver (Excel) 

 

Aula 10 

03/10/17 

18:50 – 22:20 

(UDESC) 
- Lista de exercícios (L3) 

Aula 11 

10/10/17 

18:50 – 22:20 

(UDESC) 
Prova 2 (P2) individual e sem consulta. 

Será cobrado todo o conteúdo visto até o momento por meio de prova escrita 

com uso de calculadora. 

Aula 12 

17/10/17 

18:50 – 22:20 

(UDESC) 

- Problemas de transporte e designação 

- Distribuição dos problemas de atribuição, transporte e produção que serão 

apresentados em seminário. 

Aula 13 

24/10/17 

18:50 – 22:20 

(UDESC) 
Semana Acadêmica 

Aula 14 

31/10/17 

18:50 – 22:20 

(UDESC) 

Reunião das equipes para elaborar o seminário 

 

Aula 15 

07/11/17 

18:50 – 22:20 

(UDESC) 
Apresentação do seminário (S1) 

Aula 16 

14/11/17 

18:50 – 22:20 

(UDESC) 

- Teoria da decisão: Decisão sob risco e sob incerteza (modelos 

probabilísticos) 

- Problemas de aplicação e exercícios.  

Aula 17 

21/11/17 

18:50 – 22:20 

(UDESC) 

- Teoria da decisão: Decisão sob risco e sob incerteza (modelos 

probabilísticos) 

- Problemas de aplicação e exercícios. 

Aula 18 

28/11/17 

18:50 – 22:20 

(UDESC) 
- Lista de exercícios (L4) 

12/12/2017 18:50 – 22:20 

(UDESC) 

Exame  

OBS: As datas e os respectivos conteúdos poderão ser alterados quando houver necessidade. 

 

 

METODOLOGIA PROPOSTA: 

O programa será desenvolvido através de aulas expositivas dialogadas, discussão de problemas de aplicação a partir 

de seminário e aulas de exercícios. Utilização de softwares para geração de gráficos e resolução de PPL. 

 

Obs: Horário de atendimento extraclasse: Segundas, terças e sextas das 14:00 às 16:00 na Sala dos professores.  

 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação será realizada no decorrer do semestre através de 2 (duas) provas individuais e sem consulta (exceto 

material disponibilizado pela professora), 1 (um) seminário e mais 4 (quatro) listas de exercícios.  

PESOS e PONTUAÇÕES:  

Prova 1 (P1) – 25% (2,5) 

Prova 2 (P2) – 25% (2,5) 

Seminário 1 (S1) – 20% (2,0) 

Lista de exercícios 1 (L1) – 5% (0,5) 

Lista de exercícios 2 (L2) – 5% (0,5) 

Lista de exercícios 3 (L3) – 5% (0,5) 

Lista de exercícios 4 (L4) – 15% (1,5) 

 

A média semestral será: 

MS=(L1*0,05)+(P1*0,25)+(L2*0,05)+(L3*0,05)+(P2*0,25)+(S1*0,20)+(L4*0,15) 

 

O aluno será considerado aprovado sem exame se:  



 Obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete); e 

 Presença na disciplina igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), independente da nota. 

Obs.: 

- O aluno (a) que não realizar as avaliações (provas e trabalhos) na data estabelecida deverá preencher requerimento 

junto à secretaria para realização de avaliação em nova data conforme Resolução e entrar em contato com o professor 

para que este estipule novo dia e horário. 

- As datas das avaliações poderão sofrer alterações. 

- As listas de exercícios e material estarão dispostas no sistema acadêmico. 
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