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RESUMO 

 

Este trabalho propõe o desenvolvimento de algoritmos para resolver um Problema de 

Programação de Horários (PPH). Mais especificamente o Problema de Programação de 

Horários de Cursos Universitários (PPHU) baseados em currículos, aplicado a um 

departamento da Universidade Federal Fluminense (UFF). O problema consiste em definir os 

quadros de horários dos cursos do departamento, alocando professores às disciplinas, de 

acordo com suas preferências quanto a horários e disciplinas. As restrições e conflitos são 

definidos pelos currículos dos cursos, como também na alocação de professores e nos tipos e 

números de salas disponíveis no instituto. Devido à complexidade do problema que é 

considerado NP-Difícil é proposto um algoritmo utilizando a meta-heurística Iterated Local 

Search (ILS) para geração automática de quadros de horários. O algoritmo ILS proposto 

utiliza movimentos intra e inter períodos que são baseados em movimentos simples e bem 

conhecidos na literatura, como de reinserção e troca, na busca local e também no 

procedimento de perturbação. A fim de testar e calibrar o algoritmo desenvolvido foram 

utilizadas instâncias artificiais criadas com base nas características e demandas do 

departamento estudado. Os experimentos computacionais, utilizando as instâncias artificiais, 

mostram que o algoritmo proposto foi capaz de encontrar soluções de alta qualidade para 

todos os grupos e melhores soluções para todas as instâncias dos grupos com nível de 

dificuldade fácil e médio. Agora, utilizando um exemplo real, baseado no quadro de horário 

adotado pelo departamento em 2014. A instância com dados reais envolve cinco cursos e até 

quarenta professores. Os resultados obtidos com o algoritmo proposto foram comparados com 

a solução gerada por um software de código aberto, chamado FET, utilizado pelo 

departamento. O algoritmo proposto foi capaz de encontrar uma solução melhor do que a 

obtida pelo FET. Portanto, os resultados dos experimentos indicam que o algoritmo proposto 

é uma eficiente alternativa para resolver o PPHU. 

 

Palavras-chave: Problema de Programação de Horários. Busca Local Iterada. Meta-

heurísticas.  



 

 

ABSTRACT  

 

This work proposes an algorithm to solve Timetabling Problems (TP). More specifically, the 

University Timetabling Problems (UTP), applied to a department of the Fluminense Federal 

University. The problem consists in defining the timetabling of the department's courses, 

allocating professors to courses according to their preferences, related to schedules and 

disciplines. The restrictions and conflicts are defined by the curricula of the courses, as well 

as, the types and numbers of available rooms at the teaching building. Due to the complexity 

of the problem, it is considered NP-Hard, we propose an algorithm based on the Iterated Local 

Search (ILS) meta-heuristic for automatic courses timetabling generation. The proposed ILS 

algorithm uses intra and inter period moves based on simple and well-know moves, like 

reinsertion and swap, in the local search and also in the perturbation mechanism. In order to 

test and calibrate the proposed algorithm a set of artificial benchmark problems were created 

based on the characteristics and demands of the department in our case study. Computational 

experiments, using our artificial benchmark problems, show that the proposed algorithm was 

able to find high quality solutions for all groups and optimal solutions for all instances in 

groups with easy and medium difficulty level. Now, using a real instance, based on the 

department timetabling of 2014. The real case instance involves five courses and up to forty 

professors. The obtained results of the proposed algorithm were compared to the solution 

generated by an open source software, named FET, and used by the department. Our approach 

was able to find a better solution than the one obtained using FET. In conclusion, the 

experiments results indicate that the proposed algorithm is an effective alternative to solve the 

UTP. 

 

Keywords: Timetabling Problem. Iterated Local Search. Metaheuristics.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 O Problema de Programação de Horários (PPH) pode ser aplicado a todas as 

instituições que requerem a criação de quadros de horários.  Dentre estas instituições pode-se 

citar: indústrias, hospitais, companhias aéreas, escolas, universidades e até em eventos 

esportivos.   

 Para criação de um quadro de horário é necessário considerar os recursos e requisitos 

da instituição. Uma vez que cada instituição possui características próprias, torna-se difícil 

propor uma solução geral para criação de quadros de horários automatizados. Alguns métodos 

de resolução para o PPH podem ser encontrados em Santos (2007), Carvalho (2011), Oliveira 

et  al. (2012),  Barbosa  (2012),   Fonseca (2013), Andrade  (2014),  Neukirchen et al. (2014) 

e  Carvalho et al. (2015). 

 Carvalho (2011) considera que o PPH tem como objetivo a alocação de entidades 

(eventos, tarefas, pessoas, etc.) a um número restrito de recursos ao longo do tempo, 

respeitando as restrições existentes. Algumas dificuldades são encontradas para resolução 

deste problema, como a satisfação de todos os interesses envolvidos na produção de um 

quadro de horário válido. 

 O estudo computacional do Problema de Programação de Horários Escolares (PPHE), 

que é uma variante do PPH, iniciou em Gotlieb (GOTLIEB, 1963 aput FONSECA, 2013). As 

instituições de ensino antes do início de cada semestre letivo necessitam gerar quadros de 

horários. Muitas vezes a criação destes quadros demoram dias e requerem muito esforço. 

Conforme a quantidade de entidades e recursos existentes, a construção manual pode-se tornar 

inviável devido ao tempo necessário e a dificuldade em atender todas as restrições.  

 No INF-UFF a responsabilidade da criação do quadro de horários é do chefe de cada 

departamento. Nesse sentido devem ser alocados os professores a horários, disciplinas e 

espaços físicos existentes, conforme as demandas dos cursos. Um quadro de horário bem 

confeccionado melhora a satisfação do corpo docente e também o desempenho dos alunos. 

Devido a complexidade e ao elevado esforço necessário para sua criação de maneira manual, 

o presente trabalho propõe algoritmos para resolver um PPH. Mais especificamente, o 

Problema de Programação de Horários de Cursos em Universidades (PPHU) baseados em 

currículos. O estudo de caso realizado foi aplicado a dados artificiais que foram criados com 

base nas características do departamento estudado e também a dados reais do Departamento 

de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra (PEB) do Instituto do Noroeste Fluminense de 

Educação Superior (INF) da Universidade Federal Fluminense (UFF). 
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 Os PPHs pertencem à classe de problemas NP-Difíceis (BARBOSA, 2012). E a 

abordagem proposta no trabalho considera a utilização da meta-heurística Busca Local Iterada 

(do inglês, Iterated Local Search - ILS) (LOURENCO  et al., 2010).   

 O trabalho está organizado como segue: no Capítulo 2 foi realizada uma revisão da 

literatura, uma apresentação do problema abordado e as metodologias adotadas. Em seguida, 

no Capítulo 3, são apresentados os algoritmos propostos para resolução do problema. Os 

experimentos computacionais realizados com instâncias artificiais baseadas nas características 

do PEB são descritos no Capítulo 4. O Capítulo 5 apresenta as funcionalidades acrescentadas 

ao algoritmo para realização dos experimentos com dados reais, obtidos com o estudo de caso 

abordado. Por fim, no Capítulo 6 são apresentadas as conclusões e propostas para trabalhos 

futuros.  

 

1.1 Metodologia e Justificativas 

 

 A produção de grade horária é uma tarefa recorrente nas instituições de ensino, sendo 

que nas universidades esta tarefa é realizada ao menos duas vezes ao ano, antes do inicio de 

cada semestre letivo. Por causa da variação dos requisitos que devem atender as 

particularidades de cada instituição é difícil a criação de uma solução genérica para 

programação de horário automática, uma vez que cada instituição tem seus próprios modos de 

administrar e regras. Este problema não é novo, mas devido às particularidades de cada 

instituição ele apresenta características diferentes.  

 Podem-se destacar as seguintes motivações para realização deste trabalho:  

(1) a dificuldade da produção manual de um quadro de horário viável e eficiente; (2) 

importância da utilização eficiente dos recursos físicos como as salas, uma vez que 

atualmente houve um grande aumento no número de alunos na universidade; (3) a influência 

na qualidade do ensino e na vida de todas as pessoas envolvidas com o ambiente educacional 

que o quadro de horário pode exercer. 

 Devido à importância do quadro de horário destacadas acima, a complexidade e ao 

elevado esforço necessário para produção de um quadro de horário, este trabalho propõe a 

pesquisa e implementação de um método automático utilizando a meta-heurística Busca Local 

Iterada (ILS, do inglês Iterated Local Search).  

 Para a realização da pesquisa inicialmente foi realizada uma caracterização do 

problema, em que o problema de programação de horários escolares foi estudado e 
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compreendido. Realizou-se também uma coleta de dados com o chefe do departamento, onde 

foram levantadas as informações sobre o problema, como: informações sobre as disciplinas e 

os períodos onde são ofertadas e o tipo de salas que exigem; número de professores e suas 

preferências de disciplinas, dias e horários de trabalho; número de salas de aulas e suas 

capacidades; número de laboratórios; entre outros dados necessários para resolução do 

problema. Em seguida efetuou-se a elaboração dos requisitos e restrições, onde foram 

determinados os requisitos para resolução do problema e identificadas às restrições fortes, que 

são aquelas que podem inviabilizar a solução, e as restrições fracas, em que seu não 

atendimento não inviabilizam a solução. Na etapa de implementação o algoritmo foi 

desenvolvido com base na meta-heurística ILS. Por fim, na validação do algoritmo foram 

realizadas a verificação e a validação dos resultados obtidos nos experimentos 

computacionais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 O Problema de Programação de Horários (PPH), também conhecido como 

Timetabling Problem, tem como objetivo a alocação de entidades (eventos, tarefas, pessoas, 

etc.) a um número restrito de recursos ao longo do tempo respeitando as restrições existentes 

(CARVALHO, 2011). Neste problema encontram-se algumas dificuldades de resolução como 

a satisfação de todos os interesses envolvidos na produção de um quadro de horário válido e o 

uso adequado dos recursos disponíveis.  A construção de um quadro de horário satisfatório de 

maneira manual pode ser inviável devido ao tempo e esforço necessários, conforme as 

entidades e recursos existentes. 

 O PPH abrange diversas atividades que requerem a construção de quadros de horários. 

Trata-se de um problema que pode ser aplicado em instituições de diversas naturezas como: 

indústrias, hospitais, empresas, eventos esportivos, escolas e universidades. A possibilidade 

de aplicação em diversas áreas implica na existência de uma grande quantidade de variantes, 

que consideram diferentes características e restrições específicas conforme o problema 

abordado. 

 Segundo Carvalho (2011) o problema da programação de horários começou a ser 

estudado em 1960 e ainda existem pesquisas em andamento. Nesse sentido, são realizadas 

conferências internacionais para discutir sobre o tema, como a Conferência Internacional de 

Automação de Problemas de Horário (PATAT, do inglês Practice and Theory on Automated 

Timetabling - PATAT, 2015) que é realizada a cada dois anos e a Competição Internacional 

de Programação de Horários (ITC, do inglês International Timetabling Competition - ITC, 

2011).  

 O Problema de Programação de Horário Escolar (PPHE) é uma das variantes do PPH. 

Em ambientes educacionais é necessária a construção de quadros de horários periodicamente 

e sua realização ocorre geralmente em semestres, trimestres ou anos. O objetivo é formar um 

quadro de horário que atenda, essencialmente, as disponibilidades de professores, disciplinas 

e espaços físicos (como salas de aulas ou laboratórios). 

 O PPHE tem como objetivo programar os encontros (geralmente semanais) entre 

professores e estudantes, satisfazendo um conjunto de restrições: organizacionais (relativos à 

instituição de ensino e aos recursos necessários), pedagógicas (solicitações importantes para 

bom aproveitamento das aulas) e pessoais (como satisfação/disponibilidade dos professores). 

Os objetivos e as restrições podem variar de acordo com cada instituição. De modo geral 

adota-se a divisão do PPHE baseado no tipo de entidade (Escola ou Universidade) e nos tipos 
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de restrições associadas. Segundo Santos e Souza (2007) o problema pode ser dividido nos 

seguintes tipos: 

 Problema de Programação de Horários em Escolas (PPHE) ou também conhecido 

como Problema de Programação de Horários Professor × Turma (PPT). É aquela 

programação de horário típica encontrada nas escolas de ensino fundamental e médio. 

Tem como objetivo agendar os encontros entre professores e turmas. Carvalho (2011) 

destaca como características deste problema que: as turmas são conjuntos disjuntos de 

alunos com o mesmo currículo, em que existe um conjunto de disciplinas com cargas 

horárias que devem ser cursadas. As aulas de uma turma são sempre em uma mesma sala, 

exceto em disciplinas que precisem de salas especializadas (como laboratórios). Nesse 

tipo de problema é o professor que se desloca entre as salas e, para cada um, define-se 

quais disciplinas e turmas ele deve lecionar. Normalmente as aulas são alocadas em 

apenas um turno. 

 Problema de Programação de Horários de Cursos em Universidades (PPHU) consiste 

em determinar o horário e local onde os cursos (disciplinas como: Algoritmo, Cálculo, etc.) 

serão realizados. Esta programação pode ser feita antes ou depois da matrícula dos alunos 

nos cursos. Segundo Carvalho (2011) este problema pode ser caracterizado por não possuir 

o mesmo conceito de turma encontrado nos problemas de horários em escolas. Nesse tipo 

são os alunos que se deslocam para as salas de aula, pois em uma turma podem existir 

alunos de vários currículos diferentes. Currículo é conjunto de disciplinas que devem ser 

disponibilizadas em um determinado curso. Por exemplo, currículo de Computação, 

currículo de Física, etc. Existe também uma maior flexibilidade em relação aos horários. 

Conforme Santos e Souza (2007), na International Timetabling Competition, o problema 

de programação de cursos em universidades pode ser dividido em duas categorias:  

o Programação de cursos pós-matrícula: primeiro os estudantes se matriculam 

nos cursos e em seguida deve ser construída a programação dos horários de 

modo que permita que os estudantes consigam assistir aos cursos que 

escolheram.  

o Programação de cursos baseada em currículo: neste problema primeiro é 

construída a programação dos horários onde os conflitos entre cursos são 

determinados pelos seus currículos. Este problema é semelhante ao problema 

de programação de horário escolar. 
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 Problema de Alocação de Aulas a Salas (PAAS): pode ser tratado junto com a 

programação de horários ou posteriormente. Trata-se da alocação de aulas com horários já 

definidas as salas. Neste processo deve ser observados requisitos como: não haver mais de 

uma aula na mesma sala, capacidade da sala, aulas que requerem recursos especiais como 

projetores. 

 Problema de Programação de Horários de Exames em Universidades (PPHEU): sua 

finalidade é realizar a programação dos exames. Neste caso os alunos já estão matriculados 

nos cursos e deve-se evitar que eles tenham mais de um exame por dia. 

 Por pertencerem a classe de problemas NP-Difíceis (BARBOSA, 2012) na qual não se 

descobriu um algoritmo que resolva estes tipos de problemas em tempo polinomial, por isto 

os PPHs ainda necessitam de pesquisas para serem resolvidos satisfatoriamente. Os problemas 

de otimização combinatória podem ser resolvidos de várias formas e, entre elas, encontram-se 

a utilização de métodos exatos e métodos heurísticos. Os métodos exatos, por exemplo, 

podem consistir em enumerar todas as possíveis soluções e escolher a solução ótima. Porém a 

utilização deste método torna-se inviável mesmo para alguns problemas de pequeno porte, 

uma vez que é necessário muito tempo computacional para enumeração de todas as soluções 

possíveis. Por outro lado os métodos heurísticos não garantem encontrar a solução ótima, mas 

geralmente encontram soluções de boa qualidade em tempos computacionais aceitáveis.  

 Nos últimos anos tem-se utilizado técnicas meta-heurísticas para resolução de 

problemas de otimização. Essas técnicas têm como objetivo evitar as paradas prematuras em 

ótimos locais distantes de um ótimo global. Entre as meta-heurísticas que podem ser 

encontradas com destaque na literatura estão os Algoritmos Genéticos (CORRÊA, 2010), 

GRASP (OLIVEIRA; VIANNA; VIANNA, 2012), o ILS (ANDRADE, 2014) e a Busca Tabu 

(SOUSA; MORETTI; PODESTÁ, 2008).  

 Na literatura existem vários trabalhos que apontam possíveis soluções para Problema 

de Programação de Horários. Dentre eles estão: 

 Carvalho (2011) propõe uma resolução para problema de programação de cursos 

universitários baseados em currículos, e utiliza instâncias propostas pela Competição 

Internacional de Programação de Horários (ITC 2007). Para resolver o problema 

foram desenvolvidos métodos heurísticos baseados no ILS e Variable Neighborhood 

Descent (VND).  

 Oliveira et al. (2012) propuseram a resolução do problema de programação de 

horários para escolas do ensino médio utilizando a meta-heurística GRASP. 
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 Barbosa (2012) trata do problema de programação de cursos universitários baseados 

em currículos considerando as característica e instâncias propostas pela ITC 2007, e 

faz uso de meta-heurísticas como ILS relaxado, os procedimentos Kempeswap e Intra-

Inter-Salas.  

 Andrade (2014) propõe a resolução do PPH aplicada a escolas de ensino fundamental 

utilizando duas abordagens para resolução uma através de um modelo matemático de 

programação linear e a outra através da meta-heurística ILS. 

 Neukirchen et al. (2014) propuseram a resolução do PPH aplicado a uma instituição 

de ensino superior utilizando a programação inteira mista. 

 Carvalho et al. (2015) propuseram a resolução do problema de programação de 

horários em universidades aplicado ao Centro de Ciências Agrárias da Universidade 

Federal do Espírito Santo (CCA-UFES). Nesse caso foi utilizada a meta-heurística 

Simulated Anneling.  

 

2.1 Problema Abordado 

 

 Este trabalho propõe uma resolução para uma variante do problema de programação 

de horário escolar aplicado ao Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra (PEB) 

do Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior (INF) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). 

 O problema consiste em definir os horários para os cursos ofertados pelo PEB.  Em 

uma solução devem ser alocados professores às disciplinas, de acordo com as preferências de 

cada professor quanto a horários e disciplinas. Deve-se respeitar as restrições e conflitos 

definidos nos currículos dos cursos, na alocação de professores, nos tipos de salas (laboratório 

ou sala de aula) e também no número de salas disponíveis no instituto.  

 A Tabela 1 ilustra um quadro de horário para um período de um determinado curso. 

Neste trabalho foram tratados os horários para todos os períodos de todos os cursos 

pertencentes ao departamento, sejam eles: Computação, Matemática Licenciatura, Matemática 

Bacharelado, Ciências Naturais e Física. Existem também disciplinas oferecidas pelo PCH 

(Departamento de Ciências Humanas).  

 Esta variante do PPH deverá definir os horários dos cursos ofertados pelo PEB, tal 

como alocar professores às disciplinas, respeitando suas preferências quanto a horário e 

disciplinas. Devem ser obedecidas as restrições de conflitos definidas nos currículos dos 
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cursos e a quantidade de salas disponíveis no INF. Deve-se considerar os requerimentos do 

instituto para produção de um quadro de horário. Estes requerimentos serão apresentados em 

forma de restrições. De acordo com Santos e Souza (2007) as restrições são dividas em dois 

tipos:  

 Restrições fortes: são aquelas que devem ser sempre atendidas para que uma solução 

seja considerada válida. Normalmente são restrições de conflitos e físicas. 

 Restrições fracas: são aquelas em que o não-atendimento não inviabiliza a solução, 

mas servem como medida de qualidade para solução. Nesse sentido, quanto mais 

restrições fracas forem atendidas, melhor será a solução encontrada.  

Tabela 1 - Exemplo de um quadro de horário. 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 9h 

Prof Q 

Algoritmo 

Lab. Informática 

Prof M 

Cálculo 

Sala A 

 

 

 

Prof A 

Lógica 

Sala B 

 

 

 

9h - 11h 

Prof M 

Cálculo 

Sala A 

Prof Q 

Algoritmo 

Lab. Informática 

Prof T 

OLE 

Sala A 

Prof T 

OLE 

Sala A 

 

 

 

11h - 13h 
 

 

Prof S 

Int. Computação 

Sala A 

Prof S 

Int. Computação 

Sala A 

 

Prof A 

Lógica 

Sala B 

 

 O problema abordado no presente trabalho possui dados de entrada discriminados em 

três classes, quais sejam: organizacionais, pedagógicos e pessoais.  

ORGANIZACIONAIS 

 Cada aula (ou atividade) tem duração de 2 horas e os horários disponíveis para a sua 

alocação são: Manhã (7h, 9h e 11h); Tarde (14h e 16h) e Noite (18h e 20h). 

 Cada disciplina é vinculada a um período de um curso. 

 Cada disciplina é associada a um tipo de espaço físico (sala de aula ou laboratório 

específico). 

 Cada espaço físico possui um tipo. Pode ser sala de aula, laboratório de informática ou 

laboratório de física, por exemplo. 

 O professor é vinculado às disciplinas que irá lecionar. 

 O professor está alocado no Departamento e, dessa maneira, pode lecionar para 

qualquer um dos cursos pertencentes ao departamento. 

PESSOAIS 

 Professor apresenta sua disponibilidade máxima diária conforme horários de aula. 
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 O professor informa se existe interesse em ministrar 6 horas de aulas consecutivas 

(três horários). 

 O professor expressa seu interesse em ministrar aulas em dias de semana consecutivos. 

PEDAGÓGICA 

 Disciplinas de 60 horas possuem 4 horas semanais (duas aulas). Nesse caso deve-se 

forçar a divisão em dois dias. 

 De acordo com os requisitos da instituição de ensino acima citados, foram criadas 

restrições fortes e fracas para avaliar a validade e a qualidade dos quadros de horários 

produzidos, onde o não atendimento de uma restrição implica na geração de uma penalidade. 

Seguem breves descrições sobre as restrições fortes e fracas e, descrições mais detalhadas 

acompanhadas com exemplos são apresentados ainda nessa seção. 

 Restrições Fortes: se violadas tornam uma solução inválida. 

o Período: não podem existir duas ou mais disciplinas de um mesmo período no 

mesmo horário. 

o Espaço Físico (número máximo de salas): o total de atividades de um horário e 

seus respectivos espaços físicos necessários (sala de aula ou laboratório, por 

exemplo) não podem ultrapassar a quantidade especificada como parâmetro 

(quantidade de espaços disponíveis por tipo no INF). 

o Professor Disciplina: não podem existir duas ou mais alocações de um 

determinado professor em um mesmo horário. 

 Restrições Fracas: quando atendidas tornam uma solução melhor. 

o Professor Disponibilidade: cada professor apresenta uma disponibilidade 

preferencial, com o objetivo de também organizar as outras atividades docentes 

(pesquisa, extensão e a administração) da melhor maneira. 

o Horas Consecutivas: o professor informa se concorda em ser alocado para 

atuar em três atividades consecutivas (6 horas em sala de aula). 

o Janela: horários alocados de maneira não consecutiva podem gerar janelas. Por 

exemplo, se um professor lecionar nos horários de 7h às 9h e de 11h às 13h gera 

uma janela no horário de 9h às 11h. O professor estaria sem alocação para 

docência (aula) e poderia estar com tempo insuficiente para realizar outras 

atividades. 

o Janela em dias da Semana: horários alocados em dias de maneira não 

consecutiva podem gerar janelas. Por exemplo, se um professor lecionar na 



20 

 

segunda-feira e na quarta-feira estaria sem alocação para docência (aula) na 

terça-feira. Trata-se de uma opção do professor e é informado como parâmetro 

de entrada. 

 A seguir, as restrições fortes para o problema abordado no presente trabalho são 

apresentadas com mais detalhes e exemplos de violações dessas restrições são ilustrados: 

 Disciplinas de um mesmo período no mesmo horário (PERÍODO): determina que 

as aulas de duas disciplinas ou mais em um mesmo período não podem ser alocadas 

no mesmo horário. Em um horário com disciplinas conflitantes será gerada uma 

penalidade por cada horário conflitante, que corresponde a multiplicar o número de 

violações a um peso que esta associado a cada não atendimento de cada restrição. 

Exemplo 1: O quadro de horário ilustrado na Tabela 2 possui duas disciplinas do 1ª 

período alocadas no mesmo horário de 7h-9h. Como não é possível uma mesma turma 

assistir duas aulas ao mesmo tempo é gerada uma penalidade por Período. 

Tabela 2 - Quadro de horário que não atendeu a restrição período. 

1º Período 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 9h 

Prof Q 

B1_3_60 

Sala C 

Prof S 

E1_1_60 

Sala A 

Prof M 

C1_1_60 

Sala A 

 

 

 

Prof A 

A1_2_60 

Sala B 

 

 

 

9h - 11h 

Prof M 

C1_1_60 

Sala 

Prof Q 

B1_3_60 

Sala C 

Prof T 

D1_1_60 

Sala A 

 

 

 

 

 

 

11h - 13h  

  

Prof S 

E1_1_60 

Sala A 

Prof T 

D1_1_60 

Sala A 

Prof A 

A1_2_60 

Sala B 

 

 Espaço Físico (NÚMERO MÁXIMO DE SALAS): deve-se respeitar o número 

máximo de espaços físicos por tipo existentes no instituto. Não pode existir mais aulas 

alocadas do que salas disponíveis em um determinado horário. Em caso de violação 

será gerada uma penalidade para cada espaço que ultrapasse a quantidade máxima 

existente por tipo.  

Exemplo 2: As Tabelas 3 e 4 apresentam quadros de horários com duas disciplinas 

que usam laboratório de informática alocadas no mesmo dia e horário. Como na 

instituição só existe um laboratório de informática, não é possível que as turmas do 1º 

e 2º período tenham aula ao mesmo tempo, o que resulta na geração de uma 

penalidade por Número Máximo de Salas. 
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Tabela 3 - Quadro de horário que não atendeu a restrição número máximo de salas. 

1º Período 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 9h 

Prof Q 

B1_3_60 

Sala C 

Prof Q 

B1_3_60 

Sala C 

 

 

 

Prof A 

A1_2_60 

Lab. Informática 

 

 

 

9h - 11h 

Prof M 

C1_1_60 

Sala A 

Prof M 

C1_1_60 

Sala A 

Prof T 

D1_1_60 

Sala A 

 

 

 

 

 

 

11h - 13h  

 

Prof S 

E1_1_60 

Sala A 

Prof S 

E1_1_60 

Sala A 

Prof T 

D1_1_60 

Sala A 

Prof A 

A1_2_60 

Sala B 

 

Tabela 4 - Quadro de horário que não atendeu a restrição número máximo de salas. 

2º Período 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 9h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof L 

E2_1_60 

Lab. Informática 

Prof K 

D2_1_60 

Sala A 

9h - 11h 

 

 

 

Prof G 

A2_2_60 

Sala B 

Prof G 

A2_2_60 

Sala B 

Prof J 

B2_2_60 

Sala B 

Prof J 

B2_2_60 

Sala B 

11h - 13h 

Prof K 

D2_1_60 

Sala A 

Prof E 

C2_1_60 

Sala A 

Prof E 

C2_1_60 

Sala A 

 

 

 

Prof L 

E2_1_60 

Sala A 

 

 Professor em mais de uma turma no mesmo horário (PROFESSOR 

DISCIPLINA): um professor não pode ser alocado para ministrar aulas de duas 

disciplinas no mesmo horário. Em caso de violação, é gerada uma penalidade por cada 

horário com conflito. 

Exemplo 3: Nos quadros de horários das Tabelas 5 e 6 o professor T está alocado 

para ministrar duas disciplinas de períodos diferentes no mesmo horário. Como não é 

possível que o professor ministre aulas de duas disciplinas diferentes com turmas 

diferentes em um mesmo horário, é gerada uma penalidade Professor Disciplina.  

Tabela 5 - Quadro de horário que não atendeu a restrição professor disciplina. 

1º Período 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 9h 

Prof Q 

B1_3_60 

Sala C 

Prof Q 

B1_3_60 

Sala C 

 

 

 

Prof A 

A1_2_60 

Lab. Informática 

 

 

 

9h - 11h 

Prof M 

C1_1_60 

Sala A 

Prof M 

C1_1_60 

Sala A 

Prof T 

D1_1_60 

Sala A 

 

 

 

 

 

 

11h - 13h  

 

Prof S 

E1_1_60 

Sala A 

Prof S 

E1_1_60 

Sala A 

Prof T 

D1_1_60 

Sala A 

Prof A 

A1_2_60 

Sala B 
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Tabela 6 - Quadro de horário que não atendeu a restrição professor disciplina. 

2º Período 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 9h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof L 

E2_1_60 

Sala A 

Prof K 

D2_1_60 

Sala A 

9h - 11h 

 

 

 

Prof G 

A2_2_60 

Sala B 

Prof T 

A2_2_60 

Sala B 

Prof J 

B2_2_60 

Sala B 

Prof J 

B2_2_60 

Sala B 

11h - 13h 

Prof K 

D2_1_60 

Sala A 

Prof E 

C2_1_60 

Sala A 

Prof E 

C2_1_60 

Sala A 

 

 

 

Prof L 

E2_1_60 

Sala A 

 

 Após a apresentação das restrições fortes, seguem as restrições fracas para o problema: 

 Preferência de horário do professor (PROFESSOR DISPONIBILIDADE): onde 

não foi atendida a preferência do professor referente à sua disponibilidade, estabelece 

a geração de uma penalidade por horário alocado fora da preferência. As penalidades 

para as restrições fortes e fracas possuem diferentes pesos sendo que as restrições 

fortes possuem pesos maiores. 

Exemplo 4: No quadro de horário da Tabela 7 estão às alocações do professor L, e 

na Tabela 8 está o quadro com a disponibilidade informada pelo professor L. Como 

pode ser visto, o professor foi alocado para dar aula em um dia que não solicitou, na 

terça-feira. Por isto, será gerada uma penalidade de Professor Disponibilidade.  

Tabela 7 - Quadro de horário que não atendeu a restrição professor disponibilidade. 

Quadro de Horário do Professor L 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 9h 

 

 

 

C2_1_60 

Sala A 

D2_1_60 

Sala B 
 

D2_1_60 

Sala A 

9h - 11h 

 

 

 

 
E2_1_60 

Sala A 
 

E2_1_60 

Sala A 

11h - 13h    
 

 

C2_1_60 

Sala A 

 

Tabela 8 - Quadro de disponibilidade informado pelo professor L. 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 6hs Consecutivos 

Manhã   SIM SIM SIM  SIM 

Tarde   SIM SIM SIM   

Noite        
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 Horas consecutivas em sala de aula (6H DE TRABALHO): acontece quando o 

professor informa que não tem interesse em lecionar (atuar em aulas) por 6h 

consecutivas.  

Exemplo 5: No quadro de horário do professor L, na Tabela 9, é possível observar 

que o professor foi alocado para lecionar 6h na sexta-feira (3 atividades seguidas), 

porém conforme a Tabela 10 ele não quer lecionar 6h consecutivas. Por isto, será 

gerada uma penalidade 6h de Trabalho. 

Tabela 9 - Quadro de horário que não atendeu a restrição 6h de trabalho. 

Quadro de Horário do Professor L 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 9h 

 

 

 

 
D2_1_60 

Sala B 

C2_1_60 

Sala A 

D2_1_60 

Sala A 

9h - 11h 

 

 

 

 
E2_1_60 

Sala A 
 

E2_1_60 

Sala A 

11h - 13h    
 

 

C2_1_60 

Sala A 

 

Tabela 10 - Quadro de disponibilidade do professor L. 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 6hs Consecutivos 

Manhã   SIM SIM SIM 

 SIM Tarde   SIM SIM SIM 

Noite      

 

 Atividades não consecutivas (JANELA): ocorre quando um professor é alocado em 

horários (atividades) não consecutivos em um mesmo dia. Cada janela (horário vago 

entre as aulas) é contabilizada como uma penalidade. 

Exemplo 6: No quadro de horário do professor L, na Tabela 11, é possível observar 

que o professor possui uma janela em seu horário de quarta-feira, pois não terá aula 

no horário de 9h-11h. Por isto, será gerada uma penalidade por Janela.  

Tabela 11 - Quadro de horário que não atendeu a restrição de janela. 

Quadro de Horário do Professor L 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 9h 

 

 

 

 
D2_1_60 

Sala B 

C2_1_60 

Sala A 

D2_1_60 

Sala A 

9h - 11h 

 

 

 

   
E2_1_60 

Sala A 

11h - 13h   
E2_1_60 

Sala A 

 

 

C2_1_60 

Sala A 
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 Dias não consecutivos (JANELAS EM DIAS DA SEMANA): ocorre quando o 

professor prefere lecionar em dias de semana consecutivos e não foi atendido, o que 

gera uma penalidade por dia ocioso. 

Exemplo 7: No quadro de horário do professor L, na Tabela 12, é possível observar 

que o professor não foi alocado em dias de semana consecutivos, pois ele não leciona 

na quinta-feira, mas leciona na quarta-feira e na sexta-feira (quinta-feira vaga). 

Porém no quadro de horário com a disponibilidade do professor L, na Tabela 13, 

pode-se observar que ele solicitou lecionar em dias consecutivos. Por não ter 

atendido ao pedido do professor, será gerada uma penalidade por Janelas em Dias da 

Semana.  

Tabela 12 - Quadro de horário que não atendeu a restrição janelas em dias da semana. 

Quadro de Horário do Professor L 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 9h 

 

 

 

C2_1_60 

Sala A 

D2_1_60 

Sala B 
 

D2_1_60 

Sala A 

9h - 11h 

 

 

 

 
E2_1_60 

Sala A 
 

E2_1_60 

Sala A 

11h - 13h    
 

 

C2_1_60 

Sala A 

 

Tabela 13 - Quadro de disponibilidade do professor L. 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 6hs Consecutivos 

Manhã  SIM SIM SIM SIM 

 SIM Tarde    SIM SIM 

Noite      
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3 ALGORITMOS PROPOSTOS 

 

 Neste capítulo são apresentados os algoritmos desenvolvidos no presente trabalho para 

geração automática de quadro de horários. Inicialmente é descrita meta-heurística utilizada 

(ILS) (TEMPONI, 2007). Em seguida são detalhados os algoritmos propostos para a 

construção de soluções iniciais, para o refinamento de soluções (Busca Local) e também para 

a perturbação. O presente capítulo apresenta também o diagrama de classe do algoritmo 

proposto, uma vez que o desenvolvimento foi realizado considerando conceitos do paradigma 

orientado a objetos e a linguagem de programação C++. 

 

3.1 ILS 

 

 A meta-heurística ILS, segundo Temponi (2007), “é baseada na simples ideia de que 

uma solução ótima local pode ser melhorada, aplicando-se um procedimento de busca local 

em uma nova solução, que é obtida perturbando-se a solução ótima local”. 

 O método ILS primeiramente realiza uma busca local na solução inicial s0, e gera 

assim uma solução ótima local s. Nas próximas etapas, a cada iteração, a solução atual s é 

perturbada, o que gera uma solução s’ e, em seguida, é realizada uma busca local em s’. Após 

a aplicação da busca local em s’ obtém-se uma nova solução ótima local s”. Por último é 

verificado se a solução s” é melhor do que a solução atual s. Caso ocorra melhoria na 

qualidade da solução, a nova solução s” é adotada com solução atual s (TEMPONI, 2007). 

 

Algoritmo 1: ILS. Fonte: Temponi (2007) 
procedimento ILS () 

s0 ← GeraSoluçãoInicial(); 

s ← BuscaLocal (s0); 

Enquanto (os critérios de parada não estiverem satisfeitos) faça 

  s’ ← Perturbação (s, histórico); 

s” ← BuscaLocal (s’); 

s ← CritérioAceitação(s, s”); 

 Fim-Enquanto 

 Retorne s; 

fim ILS(); 

 

 Como pode ser observado no Algoritmo 1 o pseudocódigo do algoritmo ILS é 

formado por 4 etapas: (i) um procedimento de construção que gera uma solução inicial; (ii) 

um procedimento de busca local, que retorna uma solução ótima local; (iii) um procedimento 

de perturbação que modifica a solução atual gerando assim uma solução intermediária; (iv) 

um critério de aceitação que decide em qual solução será aplicada a próxima perturbação. 
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3.1.1 Construção 

 

 Neste trabalho foi utilizado um procedimento aleatório para gerar uma solução inicial 

para o problema abordado. Esse procedimento de construção inicia selecionando 

aleatoriamente uma disciplina em uma lista que contém todas as disciplinas não alocadas. Em 

seguida, um dia da semana e um horário também são escolhidos aleatoriamente. Dessa 

maneira uma solução inicial (um quadro de horário) é formada sem considerar nenhuma 

restrição do problema. O Algoritmo 2 apresenta o pseudocódigo: 

 

Algoritmo 2: Construção 
Cria uma lista de disciplinas auxiliar 

Enquanto (existir disciplinas na lista) faça 

 Escolhe uma disciplina da lista aleatoriamente 

 Seleciona um dia da semana aleatoriamente 

 Seleciona um horário aleatoriamente 

 Aloca a atividade em seu período correto, no dia e horário selecionados 

Se (carga horária da disciplina = 60) então 

  Seleciona um dia da semana aleatoriamente 

 Seleciona um horário aleatoriamente 

 Aloca a atividade em seu período correto, no dia e horário selecionados 

Fim-Se 

Remove a disciplina alocada da lista de disciplinas 

Fim-Enquanto 

 

3.1.2 Busca Local 

 

 O método de Busca Local visa melhorar uma solução atual com base na análise de 

vizinhança. Nesse sentido foram implementados dois movimentos para realizar busca locais: 

(i) InterPeriodos e o (ii) IntraPeriodo. O pseudocódigo da Busca Local está representado no 

Algoritmo 3: 

 

Algoritmo 3: Busca Local 
s = Armazena a solução atual 

Enquanto (contador < número fixo de iterações e custo solução s > 0) faça 

 s’ = IntraPeriodo(s); 

 s’’ = InterPeriodos(s’); 

 Se (custo da solução s” < custo da solução s) então 

  A nova solução s” é adotada 

 Senão 

  Incrementa o contador 

 Fim-Se 

Fim-Enquanto 

 

 O movimento do tipo IntraPeriodo tem como objetivo solucionar os conflitos 

existentes dentro de um mesmo período, em uma determinada solução. Estes conflitos são 

relativos ao não atendimento da restrição “Período” e restrição “Professor Disponibilidade”, 
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explicadas na Seção 2.1. Primeiramente a solução atual é armazenada. Um período e o tipo de 

conflito que será verificado são selecionados aleatoriamente. Em seguida é realizada a troca 

da atividade conflitante, onde um novo dia da semana e horário são selecionados, 

aleatoriamente, para realocar a atividade. Estes passos são repetidos por um número fixo de 

iterações. O Algoritmo 4, apresenta o pseudocódigo do movimento IntraPeriodo.  

 

Algoritmo 4: IntraPeriodo 
s = Armazena a solução atual 

Para (i = 0 até número fixo) faça 

Seleciona um período aleatoriamente 

Enquanto (contador < número fixo) faça 

 Selecione aleatoriamente o tipo de conflito que será verificado  

  Se (existir conflito) então 

   Realiza a troca da atividade conflitante 

  Fim-Se 

  Senão 

   Incrementa o contador 

  Fim-Senão 

 Fim-Enquanto 

Se (custo da nova solução < custo atual s) então 

  A nova solução é adotada 

 Fim-Se 

Fim-Para 

 

 O movimento do tipo InterPeriodos tem como objetivo solucionar os conflitos 

existentes entre diferentes períodos da solução. Estes conflitos são relativos ao não 

atendimento das seguintes restrições: “Número máximo de salas” e “Professor Disciplina”, 

descritas na Seção 2.1. Inicialmente a solução atual é armazenada e o tipo de conflito que será 

verificado é selecionado de maneira aleatória. Caso exista algum conflito deste tipo deve 

ocorrer à troca da atividade conflitante. Nesse sentido, um novo dia da semana e horário para 

realocação da atividade são selecionados aleatoriamente e a troca é realizada. Caso não exista 

nenhum conflito do tipo selecionado o contador é incrementado. Esta rotina é repetida um 

número fixo de vezes. O pseudocódigo do movimento InterPeriodos é apresentado no 

Algoritmo 5. 

 

Algoritmo 5: InterPeriodos 
s=Armazena a solução atual 

Enquanto (contador < número fixo) faça 

Seleciona aleatoriamente o tipo de conflito verificado  

 Se (houver conflito) então 

  Realiza a troca da atividade conflitante 

 Fim-Se 

 Senão 

  Incrementa o contador 

 Fim-Senão 

Fim-Enquanto 

Se (custo da nova solução < custo atual s) então 

 A nova solução é adotada 

Fim-Se 
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3.1.3 Perturbação 

 

 A perturbação é um procedimento que tem como objetivo a geração de uma nova 

solução, que é obtida modificando a solução atual. Esta modificação consiste em realocar 

disciplinas. Para isto seleciona-se aleatoriamente um dia da semana e horário e realiza a 

realocação de uma disciplina. De acordo com Temponi (2007) “essa perturbação precisa ser 

suficientemente forte para permitir que a busca local explore diferentes espaço de soluções, 

mas, também, fraca o suficiente para evitar um reinício aleatório”. 

 

Algoritmo 6: Perturbação 
Entrada: grau 

Para (i = 0 até grau) faça 

 Executa pertIntraPeriodo 

 Executa pertInterPeriodos 

Fim-Para 

 

 O procedimento de perturbação implementado é composto pelos seguintes métodos 

pertIntraPeriodo e pertInterPeriodos, representados respectivamente nos Algoritmos 7 e 8. O 

funcionamento destes métodos é semelhante aos métodos IntraPeriodo e InterPeriodos 

anteriormente explicados. A principal diferença é que estes métodos de perturbação aceitam 

qualquer solução gerada independente do valor da função de avaliação, enquanto os métodos 

IntraPeriodo e InterPeriodos apenas aceitam soluções de melhor qualidade em relação a 

solução atual.  O Algoritmo 6 apresenta o pseudocódigo do procedimento de perturbação. 

 

Algoritmo 7: pertIntraPeriodo 
Para (i = 0 até número fixo) faça 

Escolhe um período aleatoriamente 

Enquanto (contador < número fixo) faça 

 Selecione aleatoriamente o tipo de conflito que será verificado  

  Se (existir conflito) então 

   Realiza a troca da atividade conflitante 

  Fim-Se 

  Incrementa o contador 

 Fim-Enquanto 

Fim-Para 

 

Algoritmo 8: pertInterPeriodos 

Enquanto (contador < número fixo) faça 

Seleciona aleatoriamente o tipo de conflito que será verificado  

 Se (houver conflito) então 

  Realiza a troca da atividade conflitante 

   Fim-Se 

 Incrementa o contador 

Fim-Enquanto 
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3.1.4 Função de Avaliação 

 

 Com o objetivo de avaliar as soluções obtidas para o problema abordado, no presente 

trabalho foi considerada a minimização das penalidades relacionadas a cada restrição descrita 

na Seção 2.1. Nesse sentido, foi proposta a função de avaliação descrita na Equação (1), em 

que é possível observar que o somatório considera n restrições (fortes e fracas) e, para cada 

restrição k existe um peso Pk associado. Além disso, é considerado também o total de 

violações de cada restrição k (xk). Os valores dos pesos associados foram obtidos (calibrados) 

de maneira empírica, e são apresentados no Capítulo 4 que descreve os experimentos 

computacionais.  

 É importante ressaltar que diferentes soluções podem possuir o mesmo valor para f(x). 

Assim, podem existir diversas soluções ótimas globais, em que f(x) = 0 e indicam que foram 

atendidas todas as restrições consideradas: 

 

min 𝑓(𝑥) = ∑ 𝑃𝑘
𝑛
𝑘=1 ∗ 𝑥𝑘 (1) 

 

3.2 Implementação 

 

 Os algoritmos propostos para uma possível resolução do problema abordado foram 

implementados utilizando o paradigma orientado a objeto. A Figura 1, apresenta o diagrama 

de classe utilizado para implementação dos algoritmos.  
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Figura 1 - Diagrama de classes.  
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4 EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS 

 

 Nesse capítulo são apresentados os experimentos realizados com os algoritmos 

propostos, com o objetivo de verificar a qualidade das soluções obtidas. É descrito o ambiente 

em que os experimentos foram realizados, bem como detalhes da implementação. Em 

seguida, são apresentadas as instâncias utilizadas nos experimentos com todas as suas 

características. Por fim, são apresentados os experimentos computacionais e os resultados 

obtidos.  

 

4.1 Ambiente para o Desenvolvimento e Experimentos Computacionais 

 

 Os resultados dos experimentos foram obtidos em um notebook Intel Core i7 CPU 

2.30GHz e 8GB de memória RAM, utilizando o sistema operacional Windows 8.1. O 

algoritmo foi implementado considerando o paradigma orientado a objetos (diagrama de 

classes disponível na Figura 1) e linguagem C++ (MinGW). 

 

4.2  Instâncias Utilizadas 

 

 Para o experimento computacional foram geradas 8 instâncias teste baseadas nas 

características do estudo de caso. Tratam-se de instâncias formadas pela combinação de 

diferentes características quanto à disponibilidade do professor, número de disciplinas e 

quantidade de professores. A quantidade de disciplinas e a disponibilidade dos professores 

são os mesmos em todas as instâncias. As configurações das instâncias geradas para o 

primeiro experimento podem ser visualizadas na Tabela 14. 

Tabela 14 - Possíveis configurações das instâncias. 

Nível de dificuldade F D 

Disponibilidade  50% em 4 manhãs 

50% em 5 manhãs 
3 manhãs 

Alocação disciplinas por professor 
Períodos distintos 

Duas disciplinas do mesmo período 

por professor 

Professores 20 13 

Disciplinas 40 (5 disciplinas para 8 períodos) 

Turno Manhã (possui 3 horários de 2h cada)  

 

 As instâncias propostas foram formadas pela combinação das configurações, conforme 

apresentado na Tabela 15. Além disso, 50% dos professores concordam em lecionar 6 horas 

seguidas e 50% dos professores preferem lecionar em dias consecutivos. 
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Tabela 15 - Características das instâncias. 

Instância Disponibilidade Alocação Professores 

PH1 F F F 

PH2 F F D 

PH3 F D F 

PH4 F D D 

PH5 D F F 

PH6 D F D 

PH7 D D F 

PH8 D D D 

  

 Cada instância é composta por 4 arquivos de entrada no formato .csv que possuem os 

dados necessários para construção de um quadro de horário para o problema abordado. 

Contém os seguintes arquivos: Disciplina.csv, DiscProf.csv, DispProf.csv e MaxTipoSala.csv. 

A instância PH5 é apresentada em detalhes para facilitar o entendimento dos dados de 

entrada. 

 

 DispProf.csv: contém os dados relativos a disponibilidade de todos os professores e suas 

preferências quanto a lecionar 6 horas seguidas e se possui preferência em lecionar em dias 

de semana consecutivos. Estes dados podem ser visualizados na Tabela 16, em que: 

o "0": significa que o professor não está disponível ou não aceita;  

o "1": professor está disponível ou aceita;  

o "M": turno da manhã;  

o "T": turno da tarde;  

o "N": turno da noite;  

o "6h": professor aceita atuar em 3 horários seguidos; 

o "Consecutivos": professor prefere atuar em dias de semana consecutivos. 
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Tabela 16 - Disponibilidade professor. 

Professor 
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

6h Consecutivos 
M T N M T N M T N M T N M T N 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

6 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

7 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 

9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

13 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

14 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

15 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 

17 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

18 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

 MaxTipoSala.csv: apresenta os dados relativos aos tipos de salas existentes no instituto e 

suas respectivas quantidades conforme apresenta a Tabela 17. São 16 salas de aula (A), um 

Laboratório de Informática (B) e um Laboratório de Física (C). 

Tabela 17 - Tipo de sala. 

TipoSala Descrição Quantidade 

1 A 16 

2 B 1 

3 C 1 

 

 Disciplina.csv: contém os dados das disciplinas. Com base na Tabela 18 é possível 

observar que o arquivo possui a descrição da disciplina, o período ao qual a disciplina está 

associada, o tipo de sala necessário para ministrar as aulas e também sua carga horária (que 

pode ser de 30 ou 60 horas). Nos dados reais do PEB existem disciplinas com 90h. Estas 

disciplinas são divididas em duas partes: uma disciplina de 60h e outra disciplina de 30h. 
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Tabela 18 - Disciplinas. 

Disciplina Descrição Período TipoSala Carga Horária 

1 A1_2_60 1 2 60 

2 B1_3_60 1 3 60 

3 C1_1_60 1 1 60 

4 D1_1_60 1 1 60 

5 E1_1_60 1 1 60 

6 A2_2_60 2 2 60 

7 B2_2_60 2 2 60 

8 C2_1_60 2 1 60 

9 D2_1_60 2 1 60 

10 E2_1_60 2 1 60 

11 A3_1_60 3 1 60 

12 B3_2_60 3 2 60 

13 C3_2_60 3 2 60 

14 D3_1_60 3 1 60 

15 E3_1_60 3 1 60 

16 A4_1_60 4 1 60 

17 B4_1_60 4 1 60 

18 C4_1_60 4 1 60 

19 D4_1_30 4 1 30 

20 E4_2_30 4 2 30 

21 A5_1_30 5 1 30 

22 B5_1_60 5 1 60 

23 C5_1_30 5 1 30 

24 D5_1_60 5 1 60 

25 E5_1_60 5 1 60 

26 A6_2_60 6 2 60 

27 B6_1_30 6 1 30 

28 C6_1_60 6 1 60 

29 D6_1_60 6 1 60 

30 E6_1_60 6 1 60 

31 A7_2_60 7 2 60 

32 B7_1_30 7 1 30 

33 C7_1_60 7 1 60 

34 D7_1_60 7 1 60 

35 E7_1_60 7 1 60 

36 A8_1_60 8 1 60 

37 B8_1_60 8 1 60 

38 C8_1_60 8 1 60 

39 D8_1_60 8 1 60 

40 E8_1_60 8 1 60 
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 DiscProf.csv: apresenta quais disciplinas serão lecionadas por cada professor, conforme 

apresenta a Tabela 19. A coluna professor contém seu código, Qtde se refere à quantidade 

de disciplinas que o professor está vinculado e por fim disciplinas contém o código de 

todas as disciplinas que serão lecionadas. 

Tabela 19 - Disciplinas por professor. 

Professor Qtde Disciplinas 

1 2 1 11  

2 2 29 39  

3 2 24 31  

4 2 25 15  

5 3 26 8 34 

6 1 38   

7 3 6 23 27 

8 1 18   

9 1 13   

10 3 22 30 7 

11 3 32 12 9 

12 2 10 16  

13 2 33 3  

14 2 14 21  

15 1 35   

16 2 19 40  

17 2 37 2  

18 1 36   

19 2 5 17  

20 3 20 28 4 

 

4.3  Experimentos 

 

 Foram realizados 3 experimentos computacionais para avaliar o algoritmo proposto. O 

primeiro experimento consistiu na realização de testes utilizando 8 instâncias artificiais 

relativas apenas para um curso. No segundo experimento foi realizada uma análise de 

probabilidade empírica. Por fim, o terceiro experimento foi realizado novamente utilizando as 

8 instâncias testes após modificações efetuadas nos algoritmos propostos. 

 

4.3.1  Primeiro Experimento 

 

 Com objetivo de verificar a eficiência e a eficácia dos algoritmos propostos foi 

realizado um primeiro experimento utilizando as instâncias descritas na Seção 4.2. Para cada 
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instância testada foram realizadas 10 execuções, cada uma com 50 iterações do ILS. Este 

número de iterações foi escolhido por ter obtido melhor desempenho durante os testes 

preliminares realizados com diferentes números de iterações. Os parâmetros utilizados na 

Busca Local para movimentos IntraPeriodo e InterPeriodos foram executar até 5 vezes sem 

melhoria na qualidade da solução. 

 Para calcular o valor de cada solução obtida foram estabelecidos os seguintes pesos 

como penalidades para as restrições descritas na Seção 2.1. A Tabela 20 possui todas as 

penalidades e seus respectivos pesos. 

Tabela 20 - Penalidade e pesos associados. 

Restrições  Pesos 

P1 Período 15 por horário com conflito 

P2 Número máximo Salas 15 por sala excedente 

P3 Professor Disciplina 15 por horário com conflito 

P4 Professor Disponibilidade 5 por horário alocado fora da disponibilidade 

P5 6h de Trabalho 7 por dia que exceder 

P6 Janela 2 por janela 

P7 Dias Consecutivos 5 por dia ocioso 

 

 Para avaliar a qualidade de uma determinada solução foi considerada a função de 

avaliação proposta na Seção 3.1.4 e apresentada novamente na Equação 2 com n = 7. Com 

base na Tabela 20, cada penalidade relacionada a uma restrição possui um peso atribuído:  

 

min 𝑓(𝑥) = ∑ 𝑃𝑘
7
𝑘=1 ∗ 𝑥𝑘 (2) 

 

 Para a realização do primeiro experimento foram considerados três grupos, cada um 

com um conjunto de restrições (penalidades), conforme ilustra a Tabela 21. Cada grupo 

possui um nível de dificuldade, conforme as restrições consideradas. Seguem os grupos: 

Tabela 21 - Penalidades por grupo. 

Grupo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

G1 X X X X X X X 

G2 X X X X X   

G3 X X X     

 

 Grupo 1 (G1): Nível de dificuldade Difícil. Neste grupo são verificadas todas as 

restrições (fortes e fracas) consideradas no presente trabalho. Nesse sentido, 

lembra-se que as restrições fortes inviabilizam a solução enquanto as restrições 



37 

 

fracas são relativas ao atendimento de pedidos que melhoram o quadro de horário 

dos professores e a qualidade de serviço.  

 Grupo 2 (G2): Nível de dificuldade Médio. Neste grupo são verificadas as 

penalidades fortes, que inviabilizariam uma solução, e também as penalidades 

fracas relativas a preferência dos professores.  

 Grupo 3 (G3): Nível de dificuldade Fácil. Neste grupo são verificadas apenas as 

penalidades fortes, que inviabilizariam uma solução.  

 A Tabela 22 apresenta os resultados obtidos com o quantitativo de penalidades da 

melhor solução gerada, o valor da solução considerando a proposta de separação por grupos e 

também o tempo de processamento (em segundos) para obtenção da solução do grupo G1.  

 

Tabela 22 - Tabela geral com os resultados do primeiro experimento. 

 

 

 Com base na Tabela 22 é possível observar que as restrições fortes (P1, P2 e P3) 

foram atendidas para todas as instâncias. Isso indica que todas as soluções obtidas pelo 

algoritmo proposto são válidas. 

Apenas as penalidades referentes às restrições fracas (P4, P5, P6 e P7) não foram 

atendidas em alguns casos, mas o atendimento destas restrições não é obrigatório, e serve 

como um indicador de qualidade da solução. Nesse sentido, quanto mais restrições fracas 

forem atendidas melhor é a solução gerada. Foram encontradas soluções ótimas, ou seja, f(x) 

= 0, para todas as instâncias do grupo G3 e também para a maioria das instâncias do grupo 

G2. Apenas no grupo G1 não foi encontrada uma solução que atendesse a todas as restrições, 

mas foram encontradas boas soluções como na instância PH3 com f(x) = 11, que apenas não 

atendeu a três restrições relativas a “Janela” e uma relativa a “Janelas em Dias da Semana”. 

 O tempo de execução do primeiro experimento está apresentado na Tabela 23 que 

contém o maior tempo gasto (Maior), menor tempo gasto (Menor), a mediana de tempos das 

Instância 
Penalidades 

f(x) da 

Melhor 

Solução 

Tempo 

(s) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 G1 G2 G3   
PH1 0 0 0 0 0 2 4 24 0 0 271,0 

PH2 0 0 0 0 0 4 2 18 0 0 195,0 

PH3 0 0 0 0 0 3 1 11 0 0 277,0 

PH4 0 0 0 0 0 7 3 29 0 0 200,0 

PH5 0 0 0 0 1 6 2 29 7 0 304,0 

PH6 0 0 0 7 1 8 5 83 42 0 295,0 

PH7 0 0 0 0 0 4 1 13 0 0 310,0 

PH8 0 0 0 1 1 3 1 23 12 0 233,0 
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10 execuções (Mediana) e por fim o tempo gasto para encontrar a melhor solução (Melhor 

Solução) para cada uma das 8 instâncias. Todos os tempos são relativos a obtenção de 

soluções do grupo G1. 

Tabela 23 - Tempo execução do primeiro experimento para o grupo G1. 

 Tempo de Execução (em segundos) 

 PH1 PH2 PH3 PH4 PH5 PH6 PH7 PH8 

Maior 312,0 239,0 277,0 221,0 383,0 313,0 362,0 338,0 

Menor 266,0 195,0 265,0 192,0 281,0 288,0 274,0 233,0 

Mediana 279,0 219,0 269,5 197,5 356,5 301,5 344,0 324,5 

Melhor Solução 271,0 195,0 277,0 200,0 304,0 295,0 310,0 233,0 

 

 Conforme apresentado o algoritmo gastou no mínimo 192 segundos para encontrar 

uma solução válida para o problema. E o tempo máximo de execução para encontrar esta 

solução não ultrapassou 400 segundos em nenhum caso.  

É apresentado nas tabelas abaixo um exemplo da melhor solução obtida durante este 

experimento para a instância PH5, onde em cada dia e horário encontram-se as seguintes 

informações: nome do professor alocado, a disciplina e o tipo de sala requerida para as aulas 

desta disciplina.  

Tabela 24 - Quadro de horário para o 1º período - instância PH5. 

1º Período 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 9h 

Prof Q 

B1_3_60 

Sala C 

Prof M 

C1_1_60 

Sala A 

 

 

 

Prof A 

A1_2_60 

Sala B 

 

 

 

9h - 11h 

Prof Q 

B1_3_60 

Sala C 

Prof M 

C1_1_60 

Sala A 

Prof T 

D1_1_60 

Sala A 

 

 

 

 

 

 

11h - 13h 
 

 

Prof S 

E1_1_60 

Sala A 

Prof S 

E1_1_60 

Sala A 

Prof T 

D1_1_60 

Sala A 

Prof A 

A1_2_60 

Sala B 
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Tabela 25 - Quadro de horário para o 2º período - instância PH5. 

2º Período 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 9h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof L 

E2_1_60 

Sala A 

Prof K 

D2_1_60 

Sala A 

9h - 11h 

 

 

 

Prof G 

A2_2_60 

Sala B 

Prof G 

A2_2_60 

Sala B 

Prof J 

B2_2_60 

Sala B 

Prof J 

B2_2_60 

Sala B 

11h - 13h 

Prof K 

D2_1_60 

Sala A 

Prof E 

C2_1_60 

Sala A 

Prof E 

C2_1_60 

Sala A 

 

 

 

Prof L 

E2_1_60 

Sala A 

 

Tabela 26 - Quadro de horário para o 3º período - instância PH5. 

3º Período 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 9h 

Prof K 

B3_2_60 

Sala B 

 

 

 

Prof A 

A3_1_60 

Sala A 

 

 

 

Prof A 

A3_1_60 

Sala A 

9h - 11h 

Prof K 

B3_2_60 

Sala B 

Prof D 

E3_1_60 

Sala A 

Prof N 

D3_1_60 

Sala A 

 

 

 

Prof D 

E3_1_60 

Sala A 

11h - 13h 

Prof N 

D3_1_60 

Sala A 

 

 

 

Prof I 

C3_2_60 

Sala B 

Prof I 

C3_2_60 

Sala B 

 

 

 

 

Tabela 27 - Quadro de horário para o 4º período - instância PH5. 

4º Período 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 9h 

 

 

 

Prof S 

B4_1_60 

Sala A 

Prof L 

A4_1_60 

Sala A 

Prof S 

B4_1_60 

Sala A 

 

 

 

9h - 11h 

 

 

 

 

 

 

Prof L 

A4_1_60 

Sala A 

Prof P 

D4_1_30 

Sala A 

 

 

 

11h - 13h 

 

 

 

Prof T 

E4_2_30 

Sala B 

Prof H 

C4_1_60 

Sala A 

Prof H 

C4_1_60 

Sala A 

 

 

 

 

Tabela 28 - Quadro de horário para o 5º período - instância PH5. 

5º Período 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 9h 

Prof G 

C5_1_30 

Sala A 

Prof D 

E5_1_60 

Sala A 

Prof J 

B5_1_60 

Sala A 

 

 

 

 

 

 

9h - 11h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof C 

D5_1_60 

Sala A 

Prof C 

D5_1_60 

Sala A 

11h - 13h 

Prof D 

E5_1_60 

Sala A 

Prof N 

A5_1_30 

Sala A 

 

 

 

 

 

 

Prof J 

B5_1_60 

Sala A 
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Tabela 29 - Quadro de horário para o 6º período - instância PH5. 

6º Período 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 9h 

 

 

 

Prof E 

A6_2_60 

Sala B 

Prof E 

A6_2_60 

Sala B 

 

 

 

Prof J 

E6_1_60 

Sala A 

9h - 11h 

 

 

 

Prof T 

C6_1_60 

Sala A 

Prof B 

D6_1_60 

Sala A 

Prof T 

C6_1_60 

Sala A 

 

 

 

11h - 13h 

Prof G 

B6_1_30 

Sala A 

 

 

 

 

 

 

Prof J 

E6_1_60 

Sala A 

Prof B 

D6_1_60 

Sala A 

 

Tabela 30 - Quadro de horário para o 7º período - instância PH5. 

7º Período 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 9h 

Prof M 

C7_1_60 

Sala A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof C 

A7_2_60 

Sala B 

9h - 11h 

Prof E 

D7_1_60 

Sala A 

Prof E 

D7_1_60 

Sala A 

Prof O 

E7_1_60 

Sala A 

 

 

 

 

 

 

11h - 13h 

Prof C 

A7_2_60 

Sala B 

Prof O 

E7_1_60 

Sala A 

Prof M 

C7_1_60 

Sala A 

Prof K 

B7_1_30 

Sala A 

 

 

 

 

Tabela 31 - Quadro de horário para o 8º período - instância PH5. 

8º Período  

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 9h 

 

 

 

Prof Q 

B8_1_60 

Sala A 

 

 

 

Prof B 

D8_1_60 

Sala A 

Prof B 

D8_1_60 

Sala A 

9h - 11h 

 

 

 

Prof R 

A8_1_60 

Sala A 

Prof F 

C8_1_60 

Sala A 

 

 

 

Prof P 

E8_1_60 

Sala A 

11h - 13h 

Prof F 

C8_1_60 

Sala A 

Prof Q 

B8_1_60 

Sala A 

Prof R 

A8_1_60 

Sala A 

Prof P 

E8_1_60 

Sala A 

 

 

 

 

4.3.2  Segundo Experimento 

 

 O segundo experimento consistiu na realização de uma análise de probabilidade 

empírica (AIEX, et al., 2007). Para isto, o algoritmo desenvolvido foi executado 50 vezes 

para cada uma das 8 instâncias descritas na Seção 4.2, sendo definido como critério de parada 

o algoritmo obter f(x) = 0 considerando apenas as restrições existentes no grupo G3. A Figura 

2 apresenta dois gráficos, em que cada um mostra os resultados obtidos para duas instâncias.  
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 Na Figura 2(a), o gráfico apresenta os resultados das instâncias PH1 e PH2. Nesse 

gráfico é possível observar que para a instância PH2, em cerca de 38% dos experimentos, o 

alvo foi alcançado em menos de 2,0 segundos. Além disso, para as duas instâncias o alvo foi 

alcançado em 100% dos experimentos com menos de 2,5 segundos. Destaca-se que em menos 

de 3,0 segundos o alvo foi alcançado para todas as instâncias conforme é apresentado na 

Figura 2(b) os resultados para as instâncias PH5 e PH6.  

 

 
(a) Instâncias PH1 e PH2. 

 
(b) Instâncias PH5 e PH6. 

Figura 2 - Gráficos TTTPlots (Time-To-Target Plots) com alvo f(x)=0 para o G3. 

 

 Analisando os dados obtidos com os experimentos anteriormente citados, observa-se 

que não foi encontrada nenhuma solução ótima, ou seja, f(x) = 0 para nenhuma das instâncias 

testadas quando se considerou todas as restrições tratadas neste problema tanto fortes quanto 

fracas.  Por isto, com o objetivo de obter resultados melhores foram realizados alguns ajustes 

nos algoritmos propostos, que serão descritos na Seção 4.3.3.  

 

4.3.3  Melhorias Efetuadas Após Primeiros Experimentos 

 

 Nesta seção serão descritas as modificações realizadas nos algoritmos visando 

melhorar as soluções obtidas. Como pode ser visto nas Tabelas de 24 à 31 que apresentam 

uma solução gerada pelo agoritmo proposto para a instâcia PH5, alguns quadros de horários 

podem ser melhorados como o quadro de horário para o 8º período da Tabela 31 que possui 

horário vago entre as aulas de quinta-feira e na segunda-feira possui apenas uma aula.  
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 Para evitar a geração de soluções como a acima descrita foi acrescentada uma nova 

restrição “Atividade Isolada” onde o não atendimento desta restrição será gerada uma 

penalização. Segue detalhes e uma ilustração de um não atendimento desta restrição: 

 Atividade Isolada (AULA): ocorre quando em um dia da semana no horário de um 

determinado período de um curso foi alocada apenas uma atividade (aula), o que resulta 

na geração de uma penalidade por Atividade Isolada.  

Exemplo 8:  O quadro de horário do 1º periodo de um curso apresentado na Tabela 32, 

na sexta-feira está alocado apenas uma aula no horário de 11h a 13h.  Sendo assim, será 

gerada uma penalidade por Atividade Isolada.  

Tabela 32 - Quadro de horário que não atendeu a restrição atividade isolada. 

1º Período 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 9h 

Prof Q 

B1_3_60 

Sala C 

Prof Q 

B1_3_60 

Sala C 

 

 

 

Prof A 

A1_2_60 

Lab. Informática 

 

 

 

9h - 11h 

Prof M 

C1_1_60 

Sala A 

Prof M 

C1_1_60 

Sala A 

Prof T 

D1_1_60 

Sala A 

Prof T 

D1_1_60 

Sala A 

 

 

 

11h - 13h  

 

Prof S 

E1_1_60 

Sala A 

Prof S 

E1_1_60 

Sala A  

Prof A 

A1_2_60 

Sala B 

 

 Além do acréscimo da restrição “Atividade Isolada” também foram realizadas 

modificações nos algoritmos propostos. O procedimento de construção foi modificado para 

selecionar os horários aleatoriamente apenas dentro do turno ao qual a disciplina pertence e 

também para alocar a disciplina sempre em um dia e horário vazio, apenas se após um número 

fixo de tentativas não for gerado um horário vazio a disciplina é alocada em um dia e horário 

já ocupado, o número de tentativas adotado foi igual ao total de disciplinas.  

 Nos algoritmos que compõe a Busca Local foram realizadas as seguintes 

modificações. O movimento InterPeriodos (detalhado na Seção 3.1.2 Busca Local) que possui 

como objetivo solucionar os conflitos existentes entre diferentes períodos da solução passou a 

solucionar conflitos relativos ao não atendimento das seguintes restrições: “Número máximo 

de salas”, “Professor Disciplina”, “Janela em Dias da Semana”, “Janela” e “Horas 

Consecutivas” (descritos na seção 2.1).  

 Um novo movimento foi implementado, o MoveAtividade que têm como objetivo 

realizar trocas de atividades em todos os períodos de uma solução. Destaca-se que todas as 

atividades trocadas são escolhidas aleatoriamente. Como é apresentado no pseudocódigo deste 

movimento apresentado no Algoritmo 9. Inicialmente são escolhidos dois dias da semana e 



43 

 

horários. Caso as trocas das atividades nestes dias e horários sejam realizadas com sucesso 

obtém-se uma nova solução s’. Se o custo da nova solução s’ for menor que o custo da 

solução atual s, então a nova solução s’ é adotada como solução atual e o contador recebe o 

número máximo de iterações. Caso contrário o contador é incrementado e estes passos se 

repetem por um número fixo de iterações para cada período da solução.  

  

Algoritmo 9: MoveAtividade 
s = Armazena a solução atual 

Para i = 0 até número total de períodos faça  

 contador = 0 

 Enquanto (contador < número fixo iterações) faça 

  escolhe aleatoriamente dois dias da semana 

  escolhe aleatoriamente dois horários 

  Se (não foram gerados dias e horários iguais) faça 

   s’ = troca as atividades nos dias e horários escolhidos no período i 

(s); 

   Se (foi possível realizar a troca) faça 

    Se (custo da solução s’ < custo da solução s) então 

     A nova solução s’ é adotada  

    Senão 

     Atualiza solução s’ com a solução atual 

    Fim-Se 
    Contador recebe o número máximo de iterações 

   Senão 

    Incrementa o contador 

   Fim-Se 

  Fim-Se 

 Fim-Enquanto 

Fim-Para 

 

 Uma nova Busca Local foi implementada para acrescentar o movimento do tipo 

MoveAtividade. O Algoritmo 10 apresenta o pseudocódigo da Busca Local 2. 

 

Algoritmo 10: Busca Local 2 
s = Armazena a solução atual 

contador = 0 

Para i = 0 até número fixo de iterações faça  

 s’ = MoveAtividade(s); 

Fim-Para 

Se (custo da solução s’ < custo da solução s) então 

A nova solução s’ é adotada 

Fim-Se 

Enquanto (custo da solução s > 0) e (contador < número fixo de iterações) faça 

 s” = IntraPeriodo(s’); 

 s’’’ = InterPeriodos(s”); 

 Se (custo da solução s’’’ < custo da solução s) então 

  A nova solução s’’’ é adotada  

  contador = 0 

 Senão 

  Incrementa o contador 

 Fim-Se 

Fim-Enquanto 

 

 Na Busca Local 2 inicialmente movimentos do tipo MoveAtividade são realizados na 

solução atual s obtendo-se uma solução s’. Caso a solução s’ possua um custo menor que a 

atual, a solução s’ passa a ser a nova solução adotada. Em seguida, o movimento IntraPeriodo 

é realizado na solução s’ ao qual obtém uma nova solução s”. Também é realizado o 
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movimento InterPeriodos na solução s” e obtém-se uma nova solução modificada s’’’. Caso a 

solução s’’’ possua menor custo que a solução atual s, então s’’’ será adotada com a nova 

solução atual. Estes dois últimos movimentos são realizados até que um critério de parada seja 

satisfeito, que é encontrar a melhor solução ou realizar um número fixo de iterações sem 

melhora. 

 O procedimento de perturbação também foi modificado para acrescentar o método 

pertMoveAtividade como representado no Algoritmo 11. O método pertMoveAtividade 

funciona semelhante ao movimento MoveAtividade a diferença que é ele aceita novas 

soluções independente de sua melhoria na qualidade da solução atual. O seu pseudocódigo 

pode ser visto no Algoritmo 12. 

 

Algoritmo 11: Perturbação 
Entrada: grau 

Para (i = 0 até grau) faça 

 Executa pertMoveAtividade 

 Executa pertIntraPeriodo 

 Executa pertInterPeriodos 

Fim-Para 

Recalcula a penalidade da solução 

 

Algoritmo 12: pertMoveAtividade 
s = Armazena a solução atual 

Para i = 0 até número total de períodos faça  

 contador = 0 

 Enquanto (contador < número fixo iterações) faça 

  escolhe aleatoriamente dois dias da semana 

  escolhe aleatoriamente dois horários 

  Se (não foram gerados dias e horários iguais) faça 

   s’ = troca as atividades nos dias e horários escolhidos no período i 

(s); 

   Se (foi possível realizar a troca) faça 

    Contador recebe o número máximo de iterações 

   Senão 

    Incrementa contador     

   Fim-Se 

  Fim-Se 

 Fim-Enquanto 

Fim-Para 

 

4.3.4  Terceiro Experimento 

 

 O terceiro experimento foi realizado após as modificações descritas na Seção 4.3.3 

para verificar se os algoritmos propostos realmente melhorariam as soluções. Como no 

primeiro experimento (detalhado na Seção 4.3.1) foram realizadas 10 execuções, cada uma 

possuindo 50 iterações do ILS. Os parâmetros utilizados na Busca Local para o movimento 

MoveAtividade foram: executar o dobro de iterações do ILS; movimentos IntraPeriodo e 

InterPeriodos até 2 vezes sem melhoria na qualidade da solução. Para calcular o valor de cada 



45 

 

solução considerou-se os pesos apresentados na Tabela 33 e também foram utilizadas as 8 

instâncias descritas na Seção 4.2.  

Tabela 33 - Penalidade e pesos associados após acréscimo da restrição atividade isolada. 

Restrições / Penalidades Pesos 

P1 Período 15 por horário com conflito 

P2 Número máximo Salas 15 por sala excedente 

P3 Professor Disciplina 15 por horário com conflito 

P4 Professor Disponibilidade 5 por horário alocado fora da disponibilidade 

P5 6h de Trabalho 7 por dia que exceder 

P6 Janela 2 por janela 

P7 Dias Consecutivos 5 por dia ocioso 

P8 Atividades Isoladas 2 por atividade 

 

 Neste experimento para avaliar a qualidade de uma solução foi considera a Equação 

(1) com o n = 8, pois acrescentou a penalização do não-atendimento da restrição “Atividade 

Isolada” como apresentado na Tabela 34. A restrição “Atividade Isolada” passou a fazer parte 

do grupo G1. 

Tabela 34 - Penalidade por grupo após acréscimo da restrição atividade isolada. 

Grupo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

G1 X X X X X X X X 

G2 X X X X X    

G3 X X X      

 

 Os resultados do terceiro experimento estão apresentados na Tabela 35. No grupo G3 

as soluções obtidas para todas as instâncias são ótimas, uma vez que todas as restrições foram 

atendidas obtendo assim f(x) = 0. O grupo G2 também obteve a maioria das soluções ótimas 

encontradas apenas para as instâncias PH5 e PH6 as soluções não obtiveram f(x) = 0. Quanto 

ao grupo G1 foi encontrada a solução ótima apenas para as instâncias PH1 e PH3, mas este 

grupo também obteve boas soluções como na instância PH7 que possui f(x) = 2 apresentando 

apenas uma penalidade relativa a restrição “Janela”. 

Tabela 35 - Resultados do terceiro experimento.  

 

  

 

 

 

Instância 
Penalidades 

f(x) da 

Melhor 

Solução 

Tempo 

(s) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 G1 G2 G3  

PH1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,0 

PH2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 107,0 

PH3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,0 

PH4 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 110,0 

PH5 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 0 375,0 

PH6 0 0 0 1 0 0 1 1 12 5 0 194,0 

PH7 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 238,0 

PH8 0 0 0 0 0 1 0 2 6 0 0 176,0 
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 Comparando o primeiro e o terceiro experimento pode-se observar que o último 

experimento obteve um desempenho melhor como a redução do tempo de execução para 

algumas instâncias que podem ser visualizada na Tabela 36. 

Tabela 36 - Tempo execução do terceiro experimento para grupo G1. 

 Tempo de Execução (em segundos) 

 PH1 PH2 PH3 PH4 PH5 PH6 PH7 PH8 

Maior 226,0 164,0 87,0 217,0 375,0 194,0 314,0 176,0 

Menor 3,0 103,0 5,0 104,0 145,0 107,0 145,0 103,0 

Mediana 18,0 107,0 14,0 128,0 174,0 112,0 158,0 107,0 

Melhor Solução 3,0 107,0 5,0 110,0 375,0 194,0 238,0 176,0 

 

O terceiro experimento gastou no mínimo 3s para encontrar uma melhor solução em PH1 

enquanto no primeiro chegou a gastar 271s e não obteve a melhor solução para esta instância. 

Outra melhoria foi a redução no número de não atendimento das restrições fracas que podem 

ser vistas na coluna G1 das Tabelas 22 e 35, onde no primeiro experimento o menor valor 

deste grupo foi f(x) = 11 na instância PH3 e já no terceiro experimento foi f(x) = 0 para as 

instâncias PH1e PH3.  

Como os algoritmos modificados obtiveram melhores resultados eles serão utilizados nos 

experimentos do estudo de caso.  
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5 ESTUDO DE CASO 

 

5.1  Descrição do Problema Atual 

 

 Nesta seção é apresentada uma resolução do Problema de Programação de Horários de 

Cursos em Universidades (PPHU) baseado em currículos, aplicado ao PEB-INF-UFF. O 

problema consiste em definir os horários para os cursos ofertados. Este departamento possui 

cinco cursos, que são: Computação, Licenciatura em Matemática, Bacharelado em 

Matemática, Ciências Naturais e Física. Portanto deverão ser definidos quadros de horários 

para todos estes cursos. 

 Os experimentos mencionados no capítulo anterior utilizaram instâncias testes criadas 

artificialmente baseadas nas características do instituto e eram relativas a apenas um curso. 

Neste capitulo serão apresentados os resultados obtidos pelo algoritmo proposto utilizando 

dados reais do instituto do primeiro semestre de 2014 fornecidos pelo chefe do departamento.  

 Os dados reais do primeiro semestre de 2014 fornecidos foram: tipos de salas e suas 

respectivas quantidades; dados das disciplinas que serão oferecidas naquele semestre como 

carga horária, turno, tipo de sala, períodos e cursos que estão relacionadas; dados dos 

professores como preferência de horário e quais disciplinas irão lecionar. 

 No departamento existem algumas disciplinas que são oferecidas para vários cursos no 

mesmo semestre, aqui elas serão chamadas de disciplinas de núcleo comum. Por exemplo, a 

disciplina de Metodologia de Estudo e Pesquisa é oferecida em todos os cursos do 

departamento. No primeiro semestre de 2014 esta disciplina será oferecida para o 2º período 

do curso de Computação, 1º período do curso de Licenciatura em Matemática e 3º período o 

curso de Bacharelado em Matemática. Isto significa que a turma da disciplina Metodologia de 

Estudo e Pesquisa será formada por alunos destes três cursos. E para definir o horário de 

oferta para esta disciplina deverá ser considerado os quadros de horários dos três períodos 

envolvidos para não ocorrer conflitos de horário com outras disciplinas dos períodos. Segue 

um exemplo ilustrado de alocação para uma disciplina de núcleo comum. 
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Tabela 37 - Quadro de horário para o 2º período de Computação.  

2º Período - Computação 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 9h 

 

 

 

Prof S 

B4_1_60 

Sala A 

Prof L 

A4_1_60 

Sala A 

Prof S 

B4_1_60 

Sala A 

 

 

 

9h - 11h 

 

 

 

Prof T 

E4_2_30 

Sala B 

Prof L 

A4_1_60 

Sala A 

Prof P 

D4_1_30 

Sala A  

11h - 13h 

 

 

  

Prof H 

C4_1_60 

Sala A 

Prof H 

C4_1_60 

Sala A 

 

 

 

 

Tabela 38 - Quadro de horário para o 1º período de licenciatura em Matemática. 

1º Período – Matemática Licenciatura 

  Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 9h 

Prof G 

C5_1_30 

Sala A 

Prof D 

E5_1_60 

Sala A 

Prof J 

B5_1_60 

Sala A 

 

 

 

 

 

 

9h - 11h 

Prof C 

D5_1_60 

Sala A 

Prof N 

A5_1_30 

Sala A 

 

 

 

Prof C 

D5_1_60 

Sala A  

11h - 13h 

Prof D 

E5_1_60 

Sala A  

 

 

 

 

 

 

Prof J 

B5_1_60 

Sala A 

 

Tabela 39 - Quadro de horário para o 3º período de bacharelado em Matemática. 

3º Período – Matemática Bacharelado 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7h - 9h 
 

 

  

Prof E 
A6_2_60 

Sala B 

 

 

 

Prof J 
E6_1_60 
Sala A 

9h - 11h 
Prof T 

C6_1_60 
Sala A 

Prof E 
A6_2_60 

Sala B 

Prof B 
D6_1_60 

Sala A    

11h - 13h 
Prof J 

E6_1_60 
Sala A 

Prof T 
C6_1_60 
Sala A 

 

 

 

Prof G 
B6_1_30 
Sala A 

Prof B 
D6_1_60 

Sala A 

 

 Observando os quadros de horários nas Tabelas 37, 38 e 39 deve-se escolher um dia e 

horário para alocação da disciplina de núcleo comum neste caso a de Metodologia de Estudo e 

Pesquisa. Na segunda-feira o 2º período de Computação tem vaga em todos os três horários, o 

3º período de Bacharelado em Matemática tem horário vago apenas na segunda-feira de 7h-

9h, mas a disciplina de núcleo comum não poderá ser alocada neste dia, pois o 1º de 

Licenciatura em Matemática já está com todos os horários da segunda-feira ocupados.  Na 

terça-feira a disciplina também não poderá ser alocada, pois os três períodos possuem apenas 

um horário vago sendo que este horário não é o mesmo para todos.  Pois o horário vago do 2º 
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período de Computação e do 1º período de Licenciatura em Matemática é de 11h-13h, mas o 

3º período de Bacharelado em Matemática está com este horário ocupado. Na quarta-feira e 

quinta-feira a disciplina de núcleo comum também não poderá ser alocada, pois o 2º período 

de Computação está com todos os horários ocupados. E por fim na sexta-feira é o único dia 

que existe um horário vago em comum nos três períodos que é o horário de 9h-11h onde a 

disciplina de núcleo comum Metodologia de Estudo e Pesquisa deverá ser alocada. 

 

5.2 Descrição das Novas Funcionalidades dos Algoritmos 

 

 Para realização dos experimentos dados reais do PEB-INF-UFF foram acrescentadas 

novas funcionalidades aos algoritmos propostos, com o objetivo de tratar as disciplinas de 

núcleo comum. Trata-se de uma disciplina oferecida a mais de um curso no mesmo horário 

com o mesmo professor no mesmo espaço físico (grupo de turmas de diferentes cursos).  

 No diagrama de classes, na classe Disciplina, o tipo do atributo período foi modificado 

para ser uma lista. Assim as disciplinas de núcleo comum podem pertencer a mais de um 

período ao mesmo tempo. Como nos dados do estudo de caso existem 5 cursos com aulas em 

diferentes turnos também foi acrescentado um atributo turno na classe Disciplina, conforme 

ilustra Tabela 40.  

Tabela 40 - Dados das disciplinas com alterações relativas a disciplinas de núcleo comum. 

Disciplina Descrição TipoSala 
Carga 

Horária 
Turno 

Quantidade 

Períodos 
Períodos 

1 A1_2_60 2 60 2 1 1   

2 B1_3_60 3 60 1 3 1 2 3 

3 C1_1_60 1 60 0 2 6 4  

4 D1_1_60 1 60 1 2 2 5  

5 E1_1_60 1 60 2 1 1   

 

 Em relação aos algoritmos propostos (método de construção, InterPeriodos, 

IntraPeriodo, MoveAtividade e os métodos de perturbação) foram modificados para tratar a 

inclusão das disciplinas de núcleo comum. As novas versões dos métodos citados fazem 

verificações antes de fazer uma alocação ou realocação de uma atividade para não gerar 

soluções inválidas com base no conceito de núcleo comum.  

 Devido a nova condição em relação à troca das disciplinas, os métodos InterPeriodos 

IntraPeriodo, que realizavam as realocações das atividades conflitantes (enquanto existirem 

conflitos) foram modificados para realizar uma quantidade máxima de realocações.   
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 Após as efetuadas alterações nos algoritmos foram realizados novos experimentos 

utilizando os dados reais do PEB relativos ao primeiro semestre de 2014. Os resultados 

computacionais obtidos são apresentados na Seção 5.3.  

 

5.3  Experimentos 

 

 Para este experimento computacional foi utilizada uma instância com os dados reais 

do PEB relativos ao primeiro semestre de 2014. Estes dados foram organizados nos 4 

arquivos de entrada utilizados pelo algoritmo no formato .csv (Disciplina.csv, DiscProf.csv, 

DispProf.csv e MaxTipoSala.csv). Os arquivos foram apresentados na Seção 4.2 e destaca-se 

que o arquivo Disciplina.csv sofreu alterações com o objetivo de incluir as disciplinas de 

núcleo comum conforme esta apresentado na Tabela 40. Foram acrescentadas as colunas 

turno, a quantidade de períodos ao qual a disciplina pertence e os períodos que está associada. 

 Algumas características da instância real utilizada são apresentadas a seguir: 91 

disciplinas relativas aos cinco cursos do PEB e algumas disciplinas para o curso de 

pedagogia, em que 23 são disciplinas do tipo núcleo comum. Foram considerados 41 

professores, três tipos de espaços físicos, em que 16 são sala de aula, um Laboratório de 

Informática e um Laboratório de Física.  

 Com o objetivo de calibrar os parâmetros de entrada, nos experimentos preliminares 

com a instância real foram realizadas 10 execuções utilizando diferentes quantidades de 

iterações do ILS (30, 40, 50, 60, 70 e 80). Os parâmetros utilizados na Busca Local para o 

movimento MoveAtividade foram: executar o dobro do número de professores; movimentos 

IntraPeriodo e InterPeriodos até 2 vezes sem melhoria na qualidade da solução.  

 Com o objetivo de avaliar a qualidade da solução foi considerada a função de 

avaliação proposta na Equação (1), descrita na Seção 3.1.4, com n = 8. Adicionalmente foram 

considerados os três grupos descritos também na Tabela 34 (Penalidades por grupo) na Seção 

4.3.4.  
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Tabela 41 - Tabela geral com os resultados do quarto experimento. 

Instância 
Penalidades 

f(x) da Melhor 

Solução 

Tempo 

(s) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 G1 G2 G3   

PH2014_30 0 0 0 38 0 11 3 12 251 190 0 1773,0 

PH2014_40 0 0 0 42 0 8 2 22 280 210 0 1972,0 

PH2014_50 0 0 0 16 0 19 3 17 167 80 0 3848,0 

PH2014_60 0 0 0 35 0 14 5 16 260 175 0 4515,0 

PH2014_70 0 0 0 44 0 2 2 16 266 220 0 4829,0 

PH2014_80 0 0 0 36 0 7 4 19 252 180 0 4907,0 

 

 Conforme pode ser observado na Tabela 41, a coluna instância é formada pelo nome 

da instância concatenado a quantidade de iterações realizadas pelo ILS.  Todas as soluções 

apresentadas nessa tabela são soluções válidas, visto que todas as restrições fortes foram 

atendidas. Em outras palavras, considerando as restrições existentes para o grupo G3 foram 

encontradas soluções ótimas globais. Para os grupos G2 e G1 não foram encontradas 

nenhuma solução sem penalidades.  

 Quanto ao tempo pode-se observar que o algoritmo demandou no mínimo 1773 

segundos (aproximadamente 29min) para encontrar uma solução. Nesse sentido, mesmo com 

o aumento na quantidade de iterações do ILS o algoritmo não obteve soluções de melhor 

qualidade. A execução com 50 iterações destacou-se ao obter a melhor solução (menor f(x)). 

 

5.3.1 Comparação dos Resultados 

 

 Os quadros de horários gerados pelo algoritmo proposto foram comparados com o 

quadro de horário do departamento adotado no primeiro semestre de 2014. O departamento 

utilizou a ferramenta FET (Free Timetabling Software) (LIVIU LALESCU, 2016) para 

auxiliar na geração dos quadros de horários.  

 Foram calculadas as penalidades e o custo de um quadro de horário gerado pelo FET 

para o departamento utilizando as mesmas restrições para geração de penalidades com os 

mesmos pesos associados proposto no trabalho. As penalidades e o custo do quadro de 

horário são apresentados na Tabela 42.  

Tabela 42 - Penalidades e custo do quadro de horário do PEB. 

 Penalidades f(x) da Melhor Solução 

Arquivo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 G1 G2 G3 

PH2014_FET 0 0 0 7 5 33 0 24 184 70 0 
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 O algoritmo proposto foi capaz de encontrar uma solução de melhor qualidade (f(x) = 

167), com o f(x) menor do que a solução gerada pelo FET (atual utilizada pelo departamento, 

com f(x) = 184) como apresenta a Tabela 41. Porém, para alcançar esse resultado foram 

necessários 64 minutos de processamento. Apesar do tempo de processamento ser 

relativamente elevado, destaca-se que os algoritmos propostos nesse trabalho foram capaz de 

alcançar resultados de melhor qualidade quando comparado com a conhecida ferramenta FET, 

que possui usuários em todo o mundo.  

Embora experimentos computacionais indiquem resultados de alta qualidade, acredita-

se que ajustes nas estruturas de dados e otimizações nos métodos propostos possam tornar o 

algoritmo mais eficiente. A geração de quadro de horários é uma tarefa importante, que 

determina o dia-a-dia de professores e alunos, a distribuição de tarefas e o uso dos espaços 

físicos. Nesse sentido é importante destacar que o tempo de processamento necessário para 

alcançar os resultados de melhor qualidade (cerca de uma hora) é plausível do ponto de vista 

operacional. O presente trabalho, então, apresenta algoritmos eficazes para a resolução do 

PPHU.  
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 A proposta deste trabalho foi desenvolver algoritmos para resolver o Problema de 

Programação de Horários de Cursos em Universidades (PPHU) baseados em currículos, 

aplicado ao Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra (PEB) do Instituto do 

Noroeste Fluminense de Educação Superior (INF) da Universidade Federal Fluminense 

(UFF). Os algoritmos desenvolvidos foram avaliados utilizando 8 instâncias artificiais 

relativas a um curso baseadas nas características e demandas do departamento e também com 

dados reais do departamento relativos ao primeiro semestre de 2014 que possui cinco cursos 

mais algumas disciplinas que são oferecidas para  outro departamento. 

 Foram realizados quatro experimentos computacionais a fim de verificar a eficiência 

dos algoritmos propostos. O primeiro experimento foi realizado com as 8 instâncias relativas 

a apenas um curso, em cada instância testada foram realizadas 10 execuções com cada uma 

possuindo 50 iterações do ILS. Os resultados alcançados no primeiro experimento para as 

instâncias considerando os três grupos de penalidades (G1, G2 e G3) obtiveram todas as 

soluções válidas, sendo que para o grupo G3 foram obtidas soluções ótimas globais para todas 

as 8 instâncias. 

 No segundo experimento foi realizada uma análise de probabilidade empírica 

utilizando também as 8 instâncias, no qual o algoritmo foi executado 50 vezes adotando como 

critério de parada alcançar o f(x) = 0 considerando apenas as penalidades do grupo G3. Pode-

se constatar com este experimento que o algoritmo proposto foi capaz de encontrar soluções 

válidas para todas as instâncias com cerca de apenas três segundos de processamento. Mas 

pode-se destacar que o processamento efetivo da heurística ocorreu apenas em cerca de um 

segundo.  

 O terceiro experimento foi realizado com as 8 instâncias, para cada instância testada 

como no primeiro experimento  foram realizadas 10 execuções com cada uma possuindo 50 

iterações do ILS. Os resultados obtidos e apresentados para as instâncias foram considerando 

os três grupos (G1, G2 e G3). Pode-se destacar a redução do tempo e a melhora geral nos 

resultados alcançados neste experimento onde foram obtidas soluções ótimas globais para os 

três grupos nas instâncias PH1 e PH3. 

 No último experimento utilizou-se os dados reais do PEB do primeiro semestre de 

2014. Como nos experimentos anteriores foram realizadas 10 execuções do algoritmo, 

combinando diferentes valores para o número de iterações do ILS. O algoritmo proposto 

encontrou soluções válidas nas diferentes combinações testadas, ou seja, todas as restrições 
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fortes foram atendidas. E conseguiu encontrar uma solução de menor custo do que a adotada 

pelo departamento em 2014.  

 O tempo de processamento necessário para a obtenção do melhor resultado é 

plausível, uma vez que a geração de quadro de horários é uma tarefa importante, que 

determina o dia-a-dia de professores e alunos, a distribuição de tarefas e o uso dos espaços 

físicos. Com base nos resultados computacionais apresentados, o algoritmo proposto é uma 

boa alternativa para a resolução do problema abordado. O objetivo de propor algoritmos 

(métodos) para a resolução do PPHU foi alcançado, e resultados superiores aos obtidos com o 

uso da ferramenta FET foram apresentados.  

Com o objetivo de avançar ainda nas pesquisas realizadas, seguem propostas para 

trabalhos futuros: 

 Otimizar as estruturas de dados e os algoritmos. Acredita-se que seja possível 

reduzir o tempo de processamento alcançando os mesmo resultados com ajustes 

nas estruturas de dados e algoritmos. 

 Investigar de maneira mais profunda problemas relacionados mais semelhantes ao 

estudo de caso considerado no presente trabalho. 

 Realizar o experimento de probabilidade empírica considerando alvos mais 

difíceis e também na instância real.  
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