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Ementa: 
Programação de Metas e Programação Multiobjetivo, Programação Não Linear, Teoria das Filas, Simulação, 

Modelagem Computacional de Simulação. 
 
Objetivos Específicos: 
O objetivo desta disciplina é apresentar o pensar sistêmico a partir do arcabouço de conhecimentos adquiridos 

associando teoria e vivências do cotidiano. Para tanto, será facilitado competências para: diagnosticar e caracterizar 

problemas de decisão e de gestão do mundo real e; formular e analisar criticamente possíveis soluções e 

desdobramentos de problemas. 

 
Conteúdo Programático: 
 
Programação de Metas e Programação Multiobjetivo; 
Programação Não-Linear; 
Heurísticas; 
Meta-heurísticas; 
Cadeias de Markov; 
Teoria das filas; 
Simulação; 
Modelagem Computacional de Simulação. 
  
Metodologia:  
A metodologia ativa Sala de aula invertida será adotada como recurso de aprendizagem por ser derivada do ensino 
híbrido. Com isso, os discentes serão levados a vivenciar uma inversão do papel tradicional da sala de aula, como 
por exemplo, em alguns momentos realizar tarefas de casa no momento do aprendizado. 
Assim, a sala de aula será um lugar de prática através de exercícios, projetos e/ou debates, enquanto o momento 
inicial de contato com os conteúdos deverá ser realizado em casa. No entanto, o professor irá atuar como mentor a 
fim de guiar os discentes no processo de vivência, entendimento e aprendizagem, auxiliando-os com suas 
conjecturas e/ou dúvidas. 
Outra metodologia que também será utilizada é a aprendizagem baseada em projetos com o objetivo de 
proporcionar o aprendizado a partir da aplicação prática de conceitos. E, desta forma, facilitar a compreensão dos 
temas abordados e a sua aplicabilidade no cotidiano. Neste contexto, os discentes são protagonistas ativos do seu 
aprendizado, e o professor assume papel de mentor, orientando a construção da aprendizagem. 
 
Recursos de ensino: 
Os recursos didático-pedagógicos são parte dos componentes do ambiente educacional, sendo voltados à 
estimulação do discente e, terem o objetivo de facilitar e enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. Dessa 
forma, esses recursos de ensino auxiliam nas simulações de situações, experimentações, demonstrações e, outras 
manifestações didático pedagógicas. 
As aulas de Ensino-aprendizagem remoto temporário e emergencial (Earte) serão ministradas utilizando o ambiente 
de aprendizagem Google Classroom (Google Sala de Aula) como plataforma de aprendizagem e ambiente de 
construção de conhecimento coletivo. A cada semana serão propostos encontros síncronos e assíncronos de 
desenvolvimento de conteúdos abrangendo teoria e prática, resolução e discussão de tarefas propostas e aulas 
assíncronas de discussão de tarefas. 



Outras formas de interação serão fóruns, chats e conferências web para trocarem opiniões e dúvidas sobre os 
conteúdos ministrados. Os alunos realizarão tarefas teóricas e práticas por meio de roteiros disponibilizados pelo 
professor. 
Material audiovisual teórico e prático (textos, áudios, vídeos entre outros) usado nas aulas síncronas e assíncronas 
poderão ser disponibilizados para o aluno na plataforma Classroom. Outras formas de comunicação e ensino 
poderão ser utilizadas, desde que, informadas previamente pelo professor no ambiente de aprendizagem Google 
Classroom. Esses recursos servirão de base ou de apoio para atingir o objetivo da disciplina. As aulas síncronas 
utilizarão a plataforma Google Meet. 
 
Critérios / Processo de avaliação da Aprendizagem: 
Serão realizadas avaliações crítico-reflexivas a respeito dos impactos de soluções de Engenharia em contextos 
envolvendo perspectivas diversas (social, legal, econômico e ambiental). Sendo, no entanto, um reforço, em relação 
ao aprendizado e ao desenvolvimento de competências. Por esse motivo, as avaliações terão um caráter formativo, 
contribuindo para a continuidade do processo de ensino-aprendizagem. 
É importante atentar que todas as atividades relacionadas demandadas em sala de aula, decorrentes das 
metodologias ativas utilizadas, são consideradas como Atividade de aprendizagem (Ap.). 
A Média Parcial (MP) do semestre será obtida por meio de média aritmética simples de todas as Atividades de 
Aprendizagem (AA) - 10 ao total, cada AA terá um valor individual de até 10,00 pontos. Desta forma, a MP será 
obtida pela fórmula: MP = (Somatório das AA)/10. 
 
Obs: 
(1) Alunos com frequência menor que a mínima permitida, estarão automaticamente reprovados por falta; 
(2) Fica vedado o uso de quaisquer equipamentos tecnológicos, tais como telemóveis, equipamentos, programas ou 
aplicações informáticas nas aulas ou em outras atividades, a não ser quando o uso de tais equipamentos seja 
autorizado formalmente pelo professor;  
(3) Os alunos devem atentar que não estão autorizados a captar "sons ou imagens" de atividades letivas;  
(4) Os trabalhos produzidos na disciplina, a critério do professor poderão ser submetidos posteriormente a 
periódicos acadêmicos, congressos, etc., conjuntamente ou não com os demais autores;  
(5) Atividades que forem entregues após a data e horário estipulados terão um desconto de 80% em seu valor, após 
a correção das mesmas;  
(6) Algumas atividades poderão ser realizadas em dupla, sendo tal informação repassada em sala de aula pelo 
professor;  
(7) Poderão ocorrer mudanças de datas, conteúdos no programa de aulas, remanejamento de atividades e datas 
letivas, dentre outras questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, sendo os mesmos informados a 
turma;  
(8) Todas as aulas e atividades síncronas poderão ser gravadas exclusivamente pelo professor;  
(9) Atividades que forem entregues após a data e horário estipulados terão um desconto de 80% em seu valor, após 
a correção das mesmas;  
(10) Algumas atividades poderão ser realizadas em dupla, sendo tal informação repassada em sala de aula pelo 
professor;  
(11) Todos os arquivos que forem utilizados nas atividades devem ser enviados (referências; arquivos de programas 
xls, ppt, etc). 
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