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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma implementação para o problema de designação de salas de 
aula para a PUC Goiás, área 3, Campus I, que consiste em alocar turmas (código da disciplina, 
código da turma, nome do professor, início e término do horário de aula, nome do curso, campus 
I, área 3, dia da semana, número de créditos, quantidade de hora-aula) para salas disponíveis 
(número da sala, letra do bloco, áreas 2 e 3, campus I) em seus oito horários diários (exceto 
sábado com três). Nossa primeira hipótese é a de que as turmas já estão designadas para um 
determinado horário do dia. Nossa segunda hipótese é a de que existem salas suficientes de 
tamanho apropriado para acomodar todas as turmas em todos os períodos, se necessário, as quais 
estão disponíveis. Do ponto de vista do problema de programação da grade de horários para 
disciplinas, nossa terceira hipótese é a de que os professores já estão designados  para 
determinadas turmas com seus respectivos horários do dia. Segundo a Coordenadora de 
Programação Acadêmica, no momento, existem seis restrições importantes para a gerência do 
problema de designação de salas de aula. As duas primeiras restrições a seguir são requisitos 
essenciais,  enquanto que as quatro últimas são requisitos não essenciais: R1: uma sala terá no 
máximo uma turma no mesmo horário; R2: cada turma que necessita de sala com destinação 
própria deverá ser alocada para exatamente uma sala desse tipo, com sua capacidade mínima e 
máxima respeitada; R3: cada turma poderá ter a necessidade de salas diferenciadas; R4 : cada 
turma deverá ser alocada para uma sala próxima ao bloco de seu curso; R5: turmas de mesmo 
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curso deverão ser alocadas preferencialmente para salas no mesmo bloco na semana; R6: turmas 
de mesmo período da grade curricular de um curso deverão ser alocadas preferencialmente para a 
mesma sala na semana. Neste semestre, 2012/01, o problema é constituído de 1254 turmas 
dispostas em 43 horários diferentes durante a semana, nos turnos matutino, vespertino e noturno, 
que devem ser alocadas para 81 salas dispostas em 6 blocos diferentes e, também, duas áreas 
diferentes. Como objetivo deste trabalho desenvolvemos um modelo matemático, um sistema 
computacional para a programação acadêmica, uma implementação através do algoritmo húngaro 
horário por horário e apresentamos resultados. 

PALAVARAS CHAVE: problema de designação de salas de aula, modelagem, 
otimização linear. 

Área principal (OC - Combinatorial Optimization e PM - Mathematical Programming)  

ABSTRACT 

This paper presents an implementation for the classroom assignment problem for the 
PUC Goiás, Area 3, Campus I, which is to allocate classes (course code, code of the class, 
teacher's name, start and end of class hours, course name, campus I, Area 3, day of week, number 
of credits, amount of class-hours) for available rooms (room number, letter block, areas 2 and 3,  
campus I) in their eight hours daily (except Saturday with three). Our first hypothesis is that 
classes are already designated for a certain time of day. Our second hypothesis is that there is 
sufficient room in the appropriate size to accommodate all classes at all times, if necessary, 
which are available. From the standpoint of the timetabling problem, our third hypothesis is that 
teachers are already assigned to certain groups with their respective times of day. According to 
the Academic Program Coordinator, at the moment, there are six important constraints for the 
classroom assignment problem. The first two restrictions are hard constraints, while the last four 
soft constraints: R1: a room will have at most one class at the same time, R2: requires that each 
classroom with its own allocation should be allocated to exactly one room of this type, with 
minimum and maximum capacity respected; R3: each class may have the need for differentiated 
classrooms; R4: each class should be allocated to a room next to the block of your course, R5: 
classes of the same course should be allocated preferably in the same block rooms for the week; 
R6: classes from the same period of the curriculum of a course should be allocated preferentially 
to the same room a week. This semester, 2012/01, the problem consists of 1254 classes arranged 
in 43 different times during the week, in morning, afternoon and evening, to be allocated to 81 
rooms arranged in six different blocks and also two different areas. The objective of this study is 
to develop a mathematical model, a computational system for academic programming, an 
implementation through the Hungarian algorithm for time schedule and present results. 

KEYWORDS: classroom assignment problem, modeling, linear optimization. 
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