
UM ALGORITMO GRASP HÍBRIDO PARA O PROBLEMA DE 
PROGRAMAÇÃO DE HORÁRIO ESCOLAR 

 
 

JANIO GLORIA DE OLIVEIRA 

Universidade Candido Mendes – UCAM-Campos 

Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento – NPD 

Rua Anita Pessanha, 100, Parque São Caetano, Campos dos Goytacazes, RJ 28040-320, Brasil. 

janio_g_oliveira@yahoo.com.br.

DALESSANDRO SOARES VIANNA 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos – CEFET-Campos 

Departamento de Informática 

Rua Dr. Siqueira, 273, Parque Dom Bosco, Campos dos Goytacazes, RJ 28030-130, Brasil. 
dalessandro@ucam-campos.br. 

MARCILENE VIANNA 
Universidade Candido Mendes – UCAM-Campos 

Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento – NPD 

Rua Anita Pessanha, 100, Parque São Caetano, Campos dos Goytacazes, RJ 28040-320, Brasil. 

lenedianin@yahoo.com.br.

 

 
Resumo 

 
Este trabalho propõe uma Metaheurística GRASP (Greedy Randomized Search Procedure) 
híbrida que utiliza, na etapa de busca local, a técnica VND (Variable Neighborhood Descent) 
para solucionar o Problema de Horário Escolar. Consideraram-se, para análise, os dados da 
Escola Agrotécnica Federal de Alegre-ES-Brasil nos anos de 2006 e 2007 e outras instâncias 
geradas neste trabalho para testes, para programação de dois turnos do ensino médio. O método 
proposto tem como objetivo satisfazer as restrições de formação do horário da instituição, tais 
como: satisfazer aos professores quanto à quantidade de dias em que suas aulas são distribuídas e 
respeitar seus horários de indisponibilidade; minimizar o número de aulas consecutivas da mesma 
disciplina; evitar a ocorrência de aulas vagas; evitar a sobreposição de aulas de um mesmo 
professor; minimizar a ocorrência de “janelas” no horário do professor; evitar que uma turma 
esteja com aula no mesmo horário com mais de um professor e outras restrições que trazem 
qualidade ao horário definido. Os resultados computacionais obtidos demonstraram a viabilidade 
de sua utilização gerando horários que atendem a todas as restrições de viabilidade e um 
percentual acima de 85% para as restrições de qualidade da solução. Este trabalho apresenta 
como contribuição cientifica a comprovação da eficácia do uso da Metaheurística GRASP 
associada à técnica VND na solução do Problema do Horário Escolar. Como contribuição a 
prática empresarial apresenta uma solução para a realização tarefa de confecção de horários 
através de um aplicativo que traz rapidez e segurança ao gestor deste processo da instituição 
objeto deste estudo.  
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ABSTRACT 

 

This work builds a GRASP (Greedy Randomized Search Procedure) metaheuristic using 
the VND (Variable Neighborhood Descent) technique in the local search phase to solve 
the timetabling problem. It is considered to review data of Escola Agrotécnica Federal of 
Alegre-ES-Brasil in the years of 2006 and 2007 and other instances generated randomly 
for testing, for scheduling two rounds of education high school. The method proposed is 
intended to meet the restrictions of timetable of the institution, such as: to meet teachers 
on the amount of days that their classes are distributed within hours of its availability; to 
minimize the number of consecutive classes in the same discipline; to prevent the 
occurrence of teaching vacancies; to minimize the occurrence of "windows" at the 
timetable of the teacher; to avoid overlapping of classes from the same teacher; to avoid 
that exists a classroom lecture with the same time with more than one teacher and other 
restrictions that bring quality to the timetable. The computational results demonstrated 
the feasibility of its use generates timetable that serve all restrictions and feasibility of a 
one percentage above 85% for restrictions of quality of the solution. This paper presents 
as scientific contribution the proof of the effectiveness of the use of GRASP 
Metaheuristics associated with VND technique in the solution of the Timetabling 
problem. As a contribution to business practice presents a solution to perform the task of 
preparation of schedules through an application that brings speed and security to the 
manager of this process in the institution object of study. 
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