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RESUMO 

 

 O sequenciamento de projetos tem como finalidade reduzir o tempo de execução total 
dos projetos para redução do risco de atrasos e melhor aproveitamento de recursos. Embora 
tradicionalmente o modelo flow shop seja utilizado em contextos produtivos, essa abordagem 
também pode ser utilizada em alguns problemas específicos de sequenciamento de atividades ou 
projetos. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma aplicação do modelo flow shop para 
um problema de sequenciamento de portfolio de projetos, cuja instância foi baseada nos dados da 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) para o ano de 2016. 
O problema é resolvido por meio de um método exato e de um método heurístico que emprega a 
técnica de arrefecimento simulado (em inglês, simulated annealing). Uma análise de 
performance da ferramenta utilizada é realizada em termos de qualidade da solução, tempo de 
execução do algoritmo e comparação com os resultados obtidos por meio do método exato. 
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ABSTRACT 

 

The project scheduling aims to reduce the makespan in order to minimize risk of delays 
and provide better use of resources. Although the flow shop model is broadly used in production 
enviroments, it can also be useful to solve some specific problems of project and task scheduling. 
This paper presents an application in which a project scheduling problem is solved through a flow 

shop approach. The instance of the problem is based on Federal University of Itajuba (UNIFEI) 
data for Post-Graduation ‘Department’ on 2016. An exact method and a simulated annealing-
based heuristic technique are used to solve the problem. The performance analysis of the tool is 
carried out in terms of algorithm execution time, quality of the solution and comparison with 
exact method results. 
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