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A distribuição de horários, dias e aulas para cada professor é uma
tarefa árdua que se repete semestralmente. Apesar de todo avanço
computacional, muitas universidades ainda utilizam métodos man-
uais para a construção desta grade, o que implica em grande esforço
por parte da gestão, que enfrenta esse problema pelo menos duas
vezes ao ano. A construção de uma grade de horários ineficiente
pode acarretar em diversos problemas, que refletem diretamente nos
discentes e docentes. Esse problema é conhecido, na literatura, como
University Timetable Problem, definido por [3] como a alocação de
objetos que existem de forma a satisfazer o máximo posśıvel de
objetivos desejáveis sujeita a restrições. Assim, para cada profes-
sor atribui-se uma ou mais disciplinas em uma semana, sujeito a
condições que façam uma grade de horários ter sentido, o que au-
menta a complexidade do problema. Em termos de complexidade
computacional é NP-Completo, de acordo com [1]. Dessa forma,
esta pesquisa torna-se importante, pois resolve um problema real,
em contrapartida ao comentário de [2] que afirma que poucos são os
trabalhos literários que resolvem problemas de UTP deste tipo. Du-
rante o processo de construção da grade de horários, busca-se reduzir
a insatisfação dos professores e, por consequência, a insatisfação dos
alunos.

Foi utilizado como objeto de estudo, para o presente trabalho, o
Departamento de Matemática da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro, campus Seropédica. A formulação foi criada fazendo uso
da Programação Linear Inteira (PLI), e, o trabalho cria uma grade
de horários semanal que relaciona professores com seus respectivos
horários, maximizando a satisfação dos professores, utilizando de
formulários para obtenção dos dados necessários.



Este trabalho utilizou como referência os dados do segundo semestre
de 2018 da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde o
departamento de Matemática é composto por 28 docentes, 33 disci-
plinas e 63 turmas. Foi utilizado o ambiente do Gurobi1, através do
uso da linguagem Python2 para resolução do problema. Obteve-se
a solução em 6 segundos no computador Asus X200M com Proces-
sador Intel R© Celeron R© Dual-Core e DDR3 MHz SDRAM, 2 GB de
memória.

Para efeito de validação do modelo, um dos resultados fora com-
partilhado com os docentes da universidade através de um formulário,
que indaga o ńıvel de satisfação desses professores, caso aquela fosse
sua grade de horários, no peŕıodo. Dentre o total de 28 professores
do departamento, responderam 20 nesta pesquisa. Os resultados
foram que 70% dos professores ficaram satisfeitos ou muito satis-
feitos, 20% ficaram neutros e 10% ficaram insatisfeitos ou muito
insatisfeitos com a grade. Nos casos de insatisfação, os professores
relataram estar descontente com o espaçamento de horários entre as
disciplinas e também por ter matérias repetidas.
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