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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
           O Curso de Bacharelado em Contabilidade objetiva formar profissionais críticos, criativos, 

investigativos, éticos e empreendedores, capacitados a atuar em ambientes de informática do 

desenvolvimento, análise, implementação, gerenciamento, gestão de contratos. 

 

EMENTA: 

         Modelagem de processos decisórios. Programação Linear - resolução gráfica, analítica e 

computacional. Projetos PERT. Teoria da decisão. Simulação. 
 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 
         Propiciar, ao aluno, noções sobre a formulação de modelos em pesquisa operacional e auxiliar na 

tomada de decisão. Para tanto serão apresentados os conceitos de resolução de Sistemas Lineares, 

auxiliando assim a resolução dos modelos de programação linear. Discutir casos de projeto PERT e 

modelos probabilísticos, através do estudo da Teoria da Decisão. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:  
         - Introduzir o conceito de Pesquisa Operacional; 

          - Introduzir a formulação de modelos em Programação Linear; 

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

computacional; 

         - Apresentar modelos probabilísticos através da teoria da decisão; 

         - Apresentar problemas de envolvam simulação numérica. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Aula Data Conteúdo 

1 04/08 Apresentação da disciplina – cronograma das atividades e avaliação. 

Sistemas lineares – resolução por escalonamento. 

Apresentação do ramo da matemática aplicada – Pesquisa Operacional – 

histórico e inferência na tomada de decisão. 

 

2 11/08 Discussão da lista de exercícios – resolução de sistemas lineares. 

Modelagem de problemas de programação linear: variáveis de decisão, função 

objetivo e restrições. 

Resolução de exercícios de aplicação. 

 

3 18/08 Resolução gráfica de problemas de programação linear – problemas de 

maximização e minimização. 

Resolução de exercícios de aplicação. 

 

4 25/08 Discussão dos exercícios propostos na aula anterior. 

Análise das restrições a partir da solução ótima. 

Lista de exercícios – resolução em grupos. 

 

5 01/09 Discussão de modelos com mais de duas variáveis – apresentação em grupos. 

Prova 1 – Modelagem e resolução gráfica de PPL. 

 

6 08/09 Forma padrão de um PPL. 

Método simplex – resolução e análise da solução através do tableau simplex 

(variáveis de folga). 

Resolução de exercícios. 

 

7 15/09 Discussão dos exercícios realizados na aula anterior. 

Método simplex das duas fases – variáveis de excesso. 

Resolução de exercícios de aplicação e análise dos resultados. 

 

8 22/09 Aula para esclarecer dúvidas e resolução de exercícios em grupos. 

 

9 29/09 Prova 2 – Resolução e análise de um PPL através do tableau simplex. 

Resolução de um PPL e análise de sensibilidade através da ferramenta Solver 

– Microsoft Excel – no laboratório de informática. 

Resolução de um problema de aplicação utilizando o Solver. 

Distribuição dos problemas de atribuição, transporte e produção que serão 

apresentados em seminário. 

 

10 06/10 Laboratório de informática – orientação dos trabalhos do seminário. 

Problemas PERT - exemplos de aplicação. 

 

11 13/10 Apresentação do seminário. 

 

12 20/10 Teoria da decisão – problemas de aplicação. 

 

13 27/10 Decisão sob risco e sob incerteza – problemas de aplicação e exercícios. 
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14 03/11 Critério de Laplace, do realismo e do mínimo arrependimento. 

* Última data para entrega do trabalho PERT. 

 

15 10/11 Simulação: o método de Monte Carlo. Geração de números aleatórios. 

 

16 17/11 Aula de exercícios e discussão de problemas de aplicação. 

 

17 24/11 Prova 3 – Tópicos de Teoria da Decisão. 

 

18 01/12 Aula de exercícios – esclarecimento de dúvidas para os exames 

 

19 08/12 Exames 

 

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. 

 

AVALIAÇÃO:  
Serão utilizados os seguintes instrumentos de avaliação: 

- três provas individuais e escritas 

- seminário para discussão de problemas de programação linear (com critérios específicos de 

avaliação apresentados durante o semestre) 

- estudo de caso: projeto PERT (com critérios específicos de avaliação apresentados durante o 

semestre) 

Média: 0,25·P1 + 0,25·P2 + 0,25·P3 + 0,18·Seminário +0,07·Pert   
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Saraiva, 2009. 
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