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 Ementa

         Modelagem de processos decisórios. Programação Linear - resolução gráfica, analítica e computacional. Projetos PERT. Teoria da
decisão.

 Objetivo geral

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.

 Objetivo específico

- 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.

 Conteúdo programático

Apresentação da disciplina – cronograma das atividades e avaliação.
Apresentação do ramo da matemática aplicada – Pesquisa Operacional – histórico e inferência na tomada de decisão.
Sistemas lineares – resolução por escalonamento.

Aula para esclarecer dúvidas e resolução de exercícios em grupos.

Análise de sensibilidade

Prova 1 – Modelagem e resolução gráfica de PPL.

Discussão dos exercícios realizados na aula anterior.
Método simplex das duas fases – variáveis de excesso.
Resolução de exercícios de aplicação e análise dos resultados.

Aula de exercícios e discussão de problemas de aplicação.
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Laboratório de informática – Análise de sensibilidade utilizando a ferramenta Solver – Microsoft Excel.
Distribuição dos problemas de atribuição, transporte e produção que serão apresentados em seminário.

Forma padrão de um PPL.
Método simplex – resolução e análise da solução através do tableau simplex (variáveis de folga).
Resolução de exercícios.

Laboratório de informática: orientações dos seminários.

Prova 4 – Tópicos de Teoria da Decisão.

Prova 2 – Resolução e análise de um PPL através do tableau simplex.

Resolução de um PPL através da ferramenta Solver – Microsoft Excel – no laboratório de informática.
Resolução de um problema de aplicação utilizando o Solver.

Apresentação do seminário (Lab. informática) - Início

Prova 3 – Interpretação de PPL;
Entrega do trabalho - PERT

Apresentação do seminário (Lab. informática) – Término
Problemas PERT - exemplos de aplicação

Resolução gráfica de problemas de programação linear – problemas de maximização e minimização.
Resolução de exercícios de aplicação.

Discussão dos exercícios propostos na aula anterior.
Análise das restrições a partir da solução ótima.
Lista de exercícios – resolução em grupos.

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.
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Análise de decisão: Decisão sob risco e sob incerteza – problemas de aplicação e exercícios. Critério de Laplace, do realismo e do mínimo
arrependimento.

 Metodologia

         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.

 Sistema de avaliação

Serão utilizados os seguintes instrumentos de avaliação:
- quatro provas individuais e escritas
- seminário para discussão de problemas de programação linear (com critérios específicos de avaliação apresentados durante o semestre)
- trabalho de programação de projetos - PERT

Média: 0,20•P1 + 0,25•P2 + 0,20•P3 + 0,15•P4 + 0,05T + 0,15•Seminário
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A Resolução nº 018/2004-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada.

Segundo esta resolução, o aluno que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelos professores, poderá solicitar
segunda chamada de provas na Secretaria Acadêmica através de requerimento por ele assinado, pagamento de taxa e respectivos
comprovantes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de realização de cada prova, sendo aceitos pedidos, devidamente
comprovados, motivados por:
I - problema de saúde, devidamente comprovado, que justifique a ausência;
II - doença de caráter infecto-contagiosa, impeditiva do comparecimento, comprovada por atestado médico reconhecido na forma da lei
constando o Código Internacional de Doenças (CID);
III - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros;

Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada
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