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RESUMO

Este trabalho apresenta uma formulação de programação linear inteira para uma variante do Uni-
versity Timetabling Problem: o Post Enrollment-based Course Timetabling. Seu objetivo é propor-
cionar às Instituições de Ensino Superior (IES) privadas um processo de matrícula menos sujeito a
ações contingenciais, resultantes do comportamento estocástico da demanda de disciplinas e horá-
rios por parte dos alunos. Deste modo, deseja-se a construção da grade horária semanal, designando
professores, alocando locais de aula e matriculando alunos, visando abrir o menor número de tur-
mas de disciplinas possível, obtendo-se ganhos reais de eficiência. Para validar esta proposição,
foram utilizados dados reais de um curso de uma IES, que tem sua matriz curricular composta
por 55 disciplinas organizadas semestralmente e condicionada ao cumprimento de pré-requisitos e
correquisitos. Como a IES opera sob o Regime de Matrícula por Disciplina (ou por Créditos), o
aluno seleciona as turmas de disciplinas que pretende se matricular dentre aquelas apto a cursar. Ao
planejar o processo de matrícula de um novo semestre, a coordenação do curso necessita escolher
as turmas de disciplinas que serão oferecidas, alocá-las em sala de aulas e laboratórios, designar
seus respectivos professores e indicar seus horários semanais. Para tanto, essa oferta tem de aten-
der as demandas dos alunos por disciplinas no menor número possível de turmas. A partir disso,
propôs-se desenvolver um modelo que indique que turmas de disciplinas devem ser abertas, seus
horários semanais, quem as lecionarão, onde serão ministradas e quem serão os alunos matricula-
dos. Espera-se que, ao seguir esta recomendação, o aluno possa se matricular em disciplinas para
as quais esteja apto, em horários da sua disponibilidade e com chances reduzidas de a turma ser
fechada após o processo de matrícula, por insuficiência de alunos. O modelo foi implementado em
C++ combinado com o solver CPLEX V12.4. O resultado deste trabalho orientou a coordenação de
um curso-piloto a definir quais turmas de disciplinas seriam abertas em 2014-1, designando profes-
sores e locais de aula. Atendeu-se 93,23% das 2.956 aulas demandadas pelos alunos, representando
um aumento de 8% de aulas contratadas em relação ao semestre anterior. Das 51 disciplinas exclu-
sivas do curso abriram-se 12 turmas de disciplinas diferentes, enquanto nos dois períodos letivos
anteriores haviam sido 15 turmas em cada semestre. O resultado deste estudo proporcionou que o
processo de matrícula de 2014-1 exigisse menos ações contingenciais, além de atender a demanda
com um número de turmas inferior à média histórica com uma quantidade de alunos mais próxima
à capacidade máxima, demonstrando, portanto, ganhos reais de eficiência. Assim, é possível inferir
que este estudo atendeu aos seus propósitos.
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