
PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

DEPARTAMENTO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

 

DISCIPLINA: PESQUISA OPERACIONAL SIGLA: POP (turma B)       CARGA HORÁRIA TOTAL: 72H 

 

PROFESSOR: MSC. DINORÁ BALDO DE FAVERI  E-MAIL: dinorabaldo@gmail.com  

 

CURSO(S): CIÊNCIAS CONTÁBEIS                        SEMESTRE/ANO: 2º/2013 

 

OBJETIVO GERAL DO CURSO: Formar profissionais habilitados ao exercício da profissão contábil, com senso de 
responsabilidade, competência, criatividade, ética e iniciativa, capacitados a administrar informações, assessorando as 
organizações nas tomadas de decisões estratégicas. 

 

EMENTA: Introdução. Modelagem de processos decisórios. Modelos probabilísticos. Teoria da decisão. Programação 
linear. Problemas de sequenciamento e coordenação. Pesquisa operacional – Presente e Futuro. 

 
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. 

 
Data Horário  Conteúdo 
Aula 1 
01/08 Qui 

18:50 – 22:20 - Apresentação do Plano de Ensino 
- Visão geral da disciplina 
- Sistemas lineares - Resolução via escalonamento 

Aula 2 
08/08 Qui 

18:50 – 22:20 - Discussão de lista de exercícios – Sistemas lineares 
- Modelagem de problemas de programação linear: variáveis de decisão, função objetivo 
e restrições. 
- Resolução de exercícios 

Aula 3 
15/08 Qui 

18:50 – 22:20 - Resolução gráfica de problemas de programação linear (maximação e minimização) 
- Resolução de exercícios 

Aula 4 
22/08 Qui 

18:50 – 22:20 - Discussão dos exercícios anteriores 
- Lista de exercício (L1) 

Aula 5 
29/08 Qui 

18:50 – 22:20 - Prova 1 (P1) 

Aula 6 
05/09 Qui 

18:50 – 22:20 - Forma de um problema de programação linear (PPL) 
- Método Simplex (resolução e análise da solução através do tableau simplex) – variáveis 
de folga) 
- Resolução de exercícios 

Aula 7 
12/09 Qui 

18:50 – 22:20 - Discussão dos exercícios anteriores 
- Método Simples das duas fases (variáveis de excesso) 
- Resolução de exercícios 
- Lista de exercício (L2) 

Aula 8 
19/09 Qui 

18:50 – 22:20 - Análise de sensibilidade 
- Lista de exercício (L3) 

Aula 9 
26/09 Qui 

18:50 – 22:20 - Resolução de problemas utilizando o SOLVER – Microsoft Excel 

Aula 10 
03/10 Qui 

18:50 – 22:20 - Prova 2 (P2) 

Aula 11 18:50 – 22:20 – Análise de sensibilidade utilizando a ferramenta Solver – Microsoft Excel (Laboratório 

  
 
 
 
 



10/10 Qui de informática) 
- Distribuição dos problemas de atribuição, transporte e produção que serão apresentados 
em seminário.  

Aula 12 
17/10 Qui 

18:50 – 22:20 - Laboratório de informática: orientações dos seminários.  

Aula 13 
24/10 Qui 

18:50 – 22:20 - Apresentação do seminário (S1) 
 

Aula 14 
31/10 Qui 

18:50 – 22:20 - Problemas PERT (Program Evaluation and Review Technique)- exemplos de aplicação  

Aula 15 
07/11 Qui 

18:50 – 22:20 - Lista de exercício (L4) – PERT 
- Teoria da decisão 

Aula 16 
14/11 Qui 

18:50 – 22:20 - Teoria da decisão: Decisão sob risco e sob incerteza (modelos probabilísticos) 
- Problemas de aplicação e exercícios.  

Aula 17 
21/11 Qui 

18:50 – 22:20 - Teoria da decisão: Decisão sob risco e sob incerteza (modelos probabilísticos) 
- Problemas de aplicação e exercícios. 

Aula 18 
28/11 Qui 

18:50 – 22:20 Prova 3 (P3)  

Aula 19 
05/12 Qui 

18:50 – 22:20 A definir 

12/12 Qui 18:50 – 21:00 EXAME 
 

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. 

 

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: A avaliação será realizada no decorrer do semestre através de 3 (três) provas individual e sem consulta 
(exceto material disponibilizado pela professora), 1 (um) seminário mais 4 (quatro) listas de exercícios. A média 
semestral será ponderada pelos pesos respectivos (MS=L1(0,05)+P1(0,20)+L2(0,05)+L3(0,05)+P2(0,20)+S1(0,20)).  
L4(0,05)+P3(0,20). Será considerado aprovado o aluno que obtiver média semestral superior ou igual a 7 (sete) e 
frequência maior ou igual a 75% das aulas ministradas. 
 
Prova 1 (P1) – 20% 
Prova 2 (P2) – 20% 
Prova 3 (P3) – 20% 
Seminário 1 (S1) – 20% 
Lista de exercícios (L1, L2, L3, L4) – 5% cada 
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 estarão dispostas no AAGI. 

Bibliografia Básica: 
- ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução a pesquisa operacional. 4ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. Número 
de chamada 658.4034A553i 
- HILLIER, Frederick S; LIEBERMAN, Gerald J. Introdução à pesquisa operacional. 8ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 
2010. Número de chamada 658.4034H654in 
- LOESCH, Cláudio; HEIN, Nelson. Pesquisa operacional: fundamentos e modelos. São Paulo: Saraiva, 2011. Número 
de chamada 658.4034L826p 
 
Bibliografia Complementar: 
CORRAR, L. J.; THÓPHILO, C. R. Pesquisa Operacional. Atlas, 2007. Número de chamada 658.4034P472 
MOREIRA, Daniel Augusto. Pesquisa Operacional: curso introdutório. Cengage Learning, 2010. Número de 
chamada 658.4034M838p 
SILVA, Ermes Medeiros da. Pesquisa operacional: programação linear, simulação. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 
Número de Chamada: 003 P472 3.ed. 

 


