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Resumo 

O Problema de Programação de Horários (PPH) é um desafio frequente nas 
grandes organizações que periodicamente precisam agendar uma sequência de 
encontros entre um grupo de pessoas em um período prefixado de tempo, atendendo 
as mais diversas restrições. Cada organização possui recursos e restrições distintas, 
aumentando a complexidade da resolução de problemas desse tipo. Em Escolas, o 
PPH surge no início de cada período letivo, em que é necessário alocar professores 
a turmas, dias e horários respeitando restrições de cunho organizacional, pessoal e 
pedagógico. No Brasil, as escolas costumam montar suas grades de forma manual. 
Tal atividade costuma levar muito tempo e dificilmente resulta na solução ótima. Visto 
que uma grade de horários coesa ajuda a melhorar o desempenho de docentes e 
discentes, o presente trabalho tem como foco otimizar a construção da grade de 
horários de uma Escola do Ensino Fundamental, através da definição de um modelo 
de programação linear inteira, que atenda todas as restrições consideradas 
obrigatórias pela escola e o máximo possível de restrições desejadas pela mesma. A 
aplicação da modelagem proposta em dados referentes ao ano de 2019, permitiu a 
otimização da construção da grade de horários, que passou a ser elaborada em 
menos tempo e resultou em uma solução melhor que o cenário atual da escola, visto 
que atendeu todas as restrições fortes e reduziu o número de violações nas restrições 
desejáveis de 17 para 5. 

 

Palavras-chave: Programação de Horários; Programação Linear Inteira; Modelo 

Matemático. 
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Abstract 

Timetabling is a frequent challenge in large organizations that periodically need to 
schedule a sequence of meetings between a group of people in a preset period of time, 
attending the most diverse restrictions. Each organization has different resources and 
restrictions, increasing the complexity of solving such problems. In Schools, the 
timetabling appears at the beginning of each school term, when it is necessary to 
allocate teachers to classes, days and times respecting restrictions of an 
organizational, personal and pedagogical nature. In Brazil, schools usually structure 
their timetable manually. Such activity usually takes a long time and hardly results in 
the optimal solution. Since a cohesive timetable helps to improve the performance of 
teachers and students, the focus of the work is to optimize the design of the timetable 
of an Elementary School, through the definition of a linear and integer programming 
model, which attends all restrictions considered mandatory and the maximum possible 
restrictions desired by the school. The proposed modeling application in the 2019 data, 
allowed the optimization of the timetable construction, which started to be elaborated 
in less time and resulted in a better solution than the school current scenario, since it 
met all the strong restrictions and reduced the violations number in the desirable 
restrictions from 17 to 5. 
 
Key-words: Timetabling; Linear and Integer Programming; Mathematical Model. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Problema de Programação de Horários (PPH) está frequentemente presente no 

dia a dia das organizações, sempre que se torna necessário fixar uma sequência de 

encontros entre um grupo de pessoas em um período prefixado de tempo, 

satisfazendo a um conjunto de restrições de naturezas diversas (SOUZA, 2000). 

Dentre estas organizações pode-se citar: escolas, empresas, indústrias, hospitais, e 

até eventos esportivos e culturais. 

Cada organização possui recursos e restrições distintas, o que dificulta propor 

uma solução geral para o PPH. Sendo assim, faz-se necessário buscar soluções 

específicas que contemplem as características próprias de uma determinada 

organização. As instituições de ensino, por exemplo, necessitam criar novos quadros 

de horários todo início de um período letivo. Gerar esses quadros de forma manual 

requer muito esforço e pode levar vários dias (GOTLIEB, 1963 apud FONSECA, 

2013). 

No Problema da Programação de Horários em Escolas (PPHE) busca-se alocar 

os professores a horários e disciplinas, conforme as demandas de cada turma, 

respeitando as características de cada instituição (BRAZ, 2000). Um quadro de horário 

bem confeccionado melhora a satisfação do corpo docente e também o desempenho 

dos alunos. O presente trabalho propõe um modelo de Programação Linear Inteira 

para a resolução de um PPHE em uma escola que trabalha com turmas do ensino 

fundamental. 

1.1 OBJETIVO 

O objetivo deste estudo é a proposição de um modelo de Programação Linear 

Inteira (PLI) que otimize a grade de horários de uma Escola do Ensino Fundamental, 

de modo a atender todas as restrições consideradas obrigatórias pela escola e o 

máximo possível de restrições desejadas pela mesma, buscando satisfazer não só as 

necessidades da instituição, mas também dos professores e alunos. 

Buscando atender o objetivo central, se faz necessário atingir os seguintes 

objetivos específicos: 

1. Elaborar um referencial teórico relativo a PPHE; 

2. Levantar todas as características e restrições da grade de horários da escola 

estudada;  

3. Propor e Implementar um modelo PLI para o PPHE da escola estudada;  
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4. Verificar se o modelo proposto atende as demandas da escola estudada, 

sendo capaz de gerar uma grade de horários para o ano de 2019 com mais 

restrições não obrigatórias atendidas. 

5. Fazer uma análise de sensibilidade do modelo proposto, apresentando 

diferentes soluções. 

6. Propor um novo critério de otimização para ser incorporado ao modelo, que 

visa minimizar o número de dias em que os professores vão a escola. 

7. Avaliar o impacto da inclusão do novo critério de otimização na grade de 

horários da escola. 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 
No início de cada ano letivo, a escola estudada constrói a grade de horários de 

todas as suas turmas. Basicamente, decide-se quais são os dias e horários que cada 

professor vai lecionar nas suas respectivas turmas. Além de restrições básicas de 

qualquer grade de horários, a escola exige que a grade gerada respeite 

obrigatoriamente algumas restrições, como por exemplo, que as aulas de todas as 

disciplinas aconteçam de maneira seguida, que duas disciplinas com três tempos não 

sejam alocadas em um mesmo dia em uma mesma turma e que nenhuma disciplina 

ocorra com mais de três tempos em um mesmo dia e em uma mesma turma. Como 

objetivos, a escola deseja que a grade de horários tenha o menor número de aulas 

vagas possível, minimize o número de vezes em que as aulas de edução física não 

ocorrem nos últimos tempos e que minimize duas aulas de uma mesma disciplina 

imediamente antes e imediatamente após o recreio em uma mesma turma em um 

mesmo dia. 

O procedimento para a geração da grades de horários da escola estudada, hoje 

em dia, é feito com base na experiência de uma equipe da escola, sem auxílio de 

nenhuma ferramenta de otimização. Assim, o uso de um modelo de auxílio à decisão, 

poderia proporcionar a construção de grades de horários em menor tempo e que 

atendam ainda mais os objetivos da escola.   

1.3 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

Um problema comum nas instituições de ensino é o conflito de agendas entre os 

professores e a instituição, já que muitos docentes costumam dar aulas em mais de 

uma instituição. Esse problema pode causar a dificuldade de contratação e/ou 

permanência de bons professores nas instituições, além de que uma grade de 
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horários mal elaborada, pode deixar os alunos sobrecarregados, afetando seu 

desempenho acadêmico. 

Por isso, ao elaborar o horário escolar, é fundamental levar em consideração as 

necessidades de alunos e professores, já que a organização das aulas influencia 

diretamente na qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 

Um levantamento mostrou que cerca de 80% das instituições chinesas usam 

computadores para ajudar a tarefa de alocação. Entretanto, apenas um terço delas 

usam programas específicos para gerar quadros de horário. Nas demais escolas a 

alocação é manual e o computador é usado apenas para a verificação da existência 

de conflito, isto é, para verificar, por exemplo, se em um determinado horário existe 

alguma turma tendo aula com mais de um professor (KWOK, KONG, KAM, 1997). 

Acredita-se que a realidade das instituições de ensino brasileiras não seja muito 

diferente. 

1.4 LIMITAÇÃO DO ESTUDO 
Este estudo possui algumas limitações, dentre as quais, destacam-se: 

 O modelo proposto é específico para a escola estudada. Para aplicação 

em outras escolas, será necerrária a adaptação do modelo. 

 O modelo proposto assume que cada professor leciona uma única 

disciplina, que é uma caracaterística atual da escola. 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

O presente estudo foi desmembrado em cinco capítulos: Introdução, Revisão da 

Literatura, Metodologia, Estudo de Caso e Conclusão. 

O capitulo atual, denominado Introdução, situa o leitor no estudo, pois apresenta 

e contextualiza o tema em questão, evidenciando a sua importância perante a 

sociedade, expõe a situação problema e os objetivos deste estudo. 

O capítulo 2 apresenta a revisão da literatura, a fim de esclarecer os 

fundamentos da pesquisa operacional e suas vertentes, programação linear e inteira, 

nesse capítulo também foi apresentado o problema abordado.  

O capítulo 3, metodologia, informa as etapas realizadas para a concretização do 

estudo e obtenção dos resultados, e informa a respeito da coleta de dados e fontes 

exploradas, assim como ferramentas utilizadas para a construção do estudo de caso. 

No capítulo 4, é abordado o tratamento dos dados coletados, construção do 

modelo e definição dos cenários. Os resultados obtidos com a aplicação do modelo 
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proposto para a otimização da função objetivo são discutidos no capítulo 5, Análise 

de Resultados. 

Por fim, no Capítulo 6 são apresentadas as considerações finais a respeito do 

tema e as propostas para trabalhos futuros. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 PESQUISA OPERACIONAL 

A Pesquisa Operacional, comumente denominada PO, tem como princípio a 

aplicação de modelos matemáticos, estatísticos e algoritmos para modelar e resolver 

problemas complexos, mas ao invés de buscar apenas uma solução para o problema, 

a PO tem como objetivo identificar uma melhor solução, a solução ótima, e assim, 

ajudar na tomada de decisões (HILLIER e LIEBERMAN, 2006). Teve origem nas 

forças militares da Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial, com a finalidade de 

tornar mais eficiente a utilização dos recursos disponíveis (BELFIORE e FÁVERO, 

2013). 

Atualmente, a PO é utilizada em diversas organizações, desde manufaturas, 

transportes até assistência médica, com a finalidade de auxiliar nas tomadas de 

decisões de como conduzir e organizar suas atividades. Seguem alguns exemplos de 

sua aplicabilidade: maximizar lucros, maximizar a utilização de equipamentos, 

minimizar custos de produção, reduzir os desperdícios com matérias primas, resolver 

problemas de transporte, roteamento, entre outros (SANTOS, 2020). 

Segundo Taha (2008, p.6), qualquer modelo de PO deve conter três 

componentes básicas: (1) as variáveis (incógnitas) que representam as decisões a 

serem tomadas; (2) o objetivo a ser otimizado (maximizar ou minimizar), representado 

em função das variáveis de decisão; (3) e as restrições que a solução deve satisfazer, 

representadas como equações ou inequações, também, em função das variáveis de 

decisão. Uma solução será viável se satisfizer todas as restrições do modelo. Uma 

solução será ótima se, além de viável, resultar no melhor valor (máximo ou mínimo) 

da função objetivo. A seguir, segue um exemplo de modelo de PO com três variáveis 

de decisão (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3). 
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Min 𝑧 = 𝑥1𝑥2 + 𝑥3 

s.a. 𝑥1
2 + 2𝑥3

2 ≥ 3, 

 𝑥1
2+ 𝑥2

2 + 𝑥3
2 ≥ 5, 

 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 ≥ 0 

 

A confiabilidade do modelo vai depender do quanto ele reflete o sistema real, por 

isso é fundamental que ao elaborar o modelo, observe e formule o problema 

cuidadosamente, coletando todos os dados relevantes (HILLIER e LIEBERMAN, 

2006, p. 2). A verificação da validade de um modelo pode ser feita através da 

comparação de seus resultados com dados históricos. Todavia, se o sistema em 

estudo não possuir dados históricos disponíveis, a verificação dos resultados pode ser 

feita através de simulações (TAHA, 2008, p.4). 

 

2.2 PROGRAMAÇÃO LINEAR 

A pesquisa operacional engloba diversos métodos de programação matemática 

para a resolução de problemas, tais como, programação linear, não linear, inteira e 

dinâmica. A programação linear (PL) é a técnica mais utilizada de PO, sendo aplicada 

a modelos cuja função objetivo e as restrições são lineares. 

Segundo Hillier e Lieberman (2006, p.36), a linearidade implica que a PL deve 

satisfazer três propriedades básicas: (1) proporcionalidade, o efeito de uma variável 

na função objetiva e nas restrições é proporcional ao seu valor; (2) aditividade, o efeito 

total de duas (ou mais) variáveis é a soma dos seus efeitos individuais; (3) e 

divisibilidade, as variáveis podem assumir valores fracionários. 

 De acordo com Taha (2008), modelos PL que possuem apenas duas variáveis 

de decisão e, portanto, somente duas dimensões, podem ser resolvidos através do 

método gráfico. O primeiro passo é construir um gráfico bidimensional com os eixos 

𝑥1 e 𝑥2, identificando possíveis valores numéricos para estas variáveis. Cada restrição 

é então plotada no gráfico, a interseção de todas as restrições gera uma região 

resultante. Para ilustração do método gráfico, considere o seguinte modelo de 

Programação Linear com duas variáveis: 

Max 𝑧 = 6𝑥1 + 8𝑥2 

s.a. 4𝑥1 + 2𝑥2 ≤ 12, 
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 4𝑥1 + 6𝑥2 ≤ 18, 

 𝑥1, 𝑥2 ≥ 0 

 

A Figura 1 mostra a região de soluções viáveis para o exemplo: 

 

Figura 1 - Exemplo do método gráfico para Programação Linear com duas variáveis. Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A seguir, deve-se identificar retas que contenham pelo menos um ponto da região 

resultante para diferentes valores de 𝑧 (função objetivo), como ilustra os tracejados 

laranjas na Figura 1. A partir delas, é possível encontrar a reta que corresponde ao 

maior valor de 𝑧 (no exemplo, 𝑧 =  
51

2
= 25,5), essa reta tocará a região de soluções 

exatamente no ponto (𝑥1, 𝑥2) = (
9

4
,
3

2
) e, portanto, este ponto representa a solução ótima 

do problema. Quando o objetivo do problema for minimizar 𝑧, para encontrar a solução 

ótima, deve-se deslocar a reta que representa 𝑧, com inclinação fixa, através da região 

de soluções viáveis na direção em que 𝑧  decresce. Na prática, a maioria dos 

problemas reais estão associados a modelos PL com mais de duas variáveis, 

inviabilizando a solução pelo método gráfico. Para resolvê-los então foi desenvolvido 

um algoritmo de resolução denominado Simplex. O método Simplex é um 

procedimento algébrico para resolver modelos de programação linear (BELFIORE, 

FÁVERO, 2013, p. 81). Os avanços de hardware permitiram a concepção de 

ferramentas computacionais voltadas para a resolução de problemas de PL que já 

possuem este algoritmo implementado, possibilitando a resolução de problemas em 

grande escala em um curto espaço de tempo.  Essas ferramentas computacionais são 

softwares conhecidos como linguagem de modelagem matemática. Foram 

Z

z = 15 

Z

z = 25,5 

4𝑥1 + 6𝑥2 ≤ 18 

4𝑥1 + 2𝑥2 ≤ 12 

𝑥2  

𝑥1  
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desenvolvidas várias linguagens de modelagem excelentes ao longo das últimas 

décadas, tais como: AMPL, MPL, GAMS e Lingo (HILLIER e LIEBERMAN, 2006, p. 

71). 

A PL pode ser utilizada em diversas aplicações, contudo a hipótese da 

divisibilidade a impede de ser utilizada em problemas práticos que requerem que as 

variáveis de decisão admitam apenas valores inteiros, como problemas de alocação 

de pessoal, máquinas e/ou veículos. Para essas situações, é utilizada a programação 

linear inteira (HILLIER e LIEBERMAN, 2006, p. 462). 

 

2.3 PROGRAMAÇÃO LINEAR INTEIRA 

A Programação Linear Inteira (PLI) ou simplesmente Programação Inteira (PI) é 

um tipo de modelo matemático que difere dos modelos PL simplesmente porque 

algumas (ou todas as) variáveis podem ser definidas apenas como inteiras (TAHA, 

2008, p.156). Essa restrição adicional, na verdade, permite modelar um número muito 

maior de situações. Tal programação também é bastante utilizada em problemas de 

decisão “sim ou não”. Com apenas duas opções, essas decisões são representadas 

por variáveis de decisão que assumem zero para não, e um para sim, recebendo o 

nome de variáveis binárias (HILLIER e LIEBERMAN, 2006, p. 463). 

De acordo com Taha (2008), um algoritmo muito conhecido para resolução de 

modelos PLI é o algoritmo de Branch-and-bound (B&B). Tal método se inicia 

resolvendo o modelo original, mas eliminando a restrição de integralidade imposta a 

todas as variáveis inteiras e substituindo qualquer variável binária y pela faixa contínua 

0 ≤ y ≤ 1. A resolução prévia pode ser feita por qualquer algoritmo para modelos PL, 

como por exemplo o Simplex. Se a solução ótima obtida contém ao menos uma 

variável com valores fracionários, então deve-se escolher uma destas variáveis dividir 

o problema em mais dois, de acordo com a seguinte regra. Suponha que uma variável 

x assumiu um valou igual a 2,46. Deve-se então  dividir o problema em dois 

subproblemas, adicionando uma nova restrição para cada subproblema: um com a 

restrição x ≥ 3 e outro com a restrição x ≤ 2. O valor 3 é escolhido por representar o 

menor número inteiro maior que 2,46, enquanto que o valor 2 foi escolhido por 

representar o maior número inteiro menor do que 2,46. Cada um destes novos 

modelos PL são resolvidos separadamente e podem ser divididos em mais dois 

subproblemas caso a solução ótima associada possua variáveis fracionárias. Ao se 

resolver um subproblema, caso a solução ótima não possua valores fracionários, 
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então tem-se uma solução viável para o problema e este subproblema não precisa ser 

dividido. O procedimento termina quando não existem mais problemas para serem 

divididos ou quando se tem a garantia que a divisão em mais subproblemas não 

proporcionará uma solução viável melhor do que a melhor existente. A solução ótima 

é a solução inteira que mais otimizar a função objetivo.  

Para demonstrar a aplicação do algoritmo B&B, é tomado o mesmo exemplo 

usado na Seção 2.2 mas com as restrições adicionais de que 𝑥1 e 𝑥2 só podem 

assumir valores inteiros não-negativos. Nesse novo modelo, o conjunto de soluções 

possíveis é representado pelos pontos destacados na Figura 2.  

 

Figura 2 - Exemplo de região de soluções da Programação Linear Inteira com duas variáveis. Fonte: Elaborado 

pela autora. 

 

O algoritmo B&B se inicia resolvendo o modelo desnconsiderando justamente as 

imposições de integralidade. A solução ótima neste caso é, de acordo com a Seção 

2.2, 𝑥1 = 
9

4
= 2,25 e 𝑥2 = 

3

2
= 1,5, o que gera 𝑧 =  

51

2
. Tomando como parâmetro a 

variável 𝑥1, divide-se o problema em mais dois: um com a restrição 𝑥1 ≤ 2 e outro com 

a restrição 𝑥1 ≥ 3. A Figura 3 mostra as regiões de soluções viáveis destes novos 

problemas. Já a Figura 4 ilustra esta primeira parte do algoritmo. 
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Figura 3 - Exemplo do método branch-and-bound para Programação Inteira com duas variáveis. Fonte: 

Elaborado pela autora. 

 

Figura 4 - Exemplo de utilização da variável de ramificação 𝑥1. Fonte: Elaborado pela autora. 

Os dois novos problemas (PL2 e PL3) são então resolvidos e, em caso de 

necessidade, são divididos em mais dois. Uma ilustração completa de todos os sub 

problemas resolvidos para o modelo proposto encontra-se na  

Figura 5. 
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Figura 5 - Exemplo de resolução de problema utilizando o método branch-and-bound para Programação Inteira 

com duas variáveis. Fonte: Elaborado pela autora. 

Como podemos observar na  

Figura 5, a solução ótima do modelo PLI, utilizando o algoritmo B&B é o ponto (2, 

1), o que gera z = 20. 

O algoritmo de B&B exige a resolução de diversos modelos PL durante a sua 

execução. Além disso, diferentes estratégias para a resolução dos subproblemas na 

árvore podem diminuir o tamanho da mesma. Assim, este método pode ter um custo 

computacional alto. Para mitigar este problema, algumas implementações eficientes 

deste algoritmo podem ser encontradas em resolvedores computacionais de 

otimização, que podem ser usados em conjunto com diferentes lingagens de 

programação, como por exemplo o COIN, o CPLEX e o GUROBI (COIN-OR (2020); 

IBM (2020); GUROBI (2020)). 

  

2.4 O PROBLEMA DA PROGRAMAÇÃO DE HORÁRIOS 

As organizações, dos mais diversos segmentos, precisam organizar os seus 

recursos de forma a estarem preparadas para responder as oscilações dos ambientes 

internos e externos de maneira eficiente e flexível. Não sendo diferente para as 

instituições de ensino, que anualmente precisam distribuir o seu corpo docente e 

discente, em salas de aula e horários, atentendo aos mais variados tipos de restrições, 

como por exemplo, os horários disponíveis de aulas e a disponibilidade dos 

professores. Em Instituições de ensino, por exemplo, uma vez definida a grade de 

horários, ela será válida durante todo o período letivo, desse modo quanto mais a 

instituição conseguir atender aos interesses e disponibilidade dos envolvidos, melhor 

será a adaptação dos mesmos (HAMAWAKI, 2005). 

O PPH, conhecido na literatura como Timetabling Problem, tem sua complexidade 

oriunda das peculiaridades de cada instituição, não sendo possível elaborar uma única 

grade de horários que possa ser utilizada de forma generalizada pelas instituições 

(HAMAWAKI, 2005). Devido ao elevado custo dos softwares, a maioria das 

organizações ainda elaboram a sua grade de horários de forma manual, consumindo 

muito tempo e nem sempre levando a solução ótima.  

O foco deste trabalho são PPH voltados para instituições de ensino. Para grade 

de horários voltadas para este tipo de instituição, o uso otimizado dos recursos 

interfere positivamente na qualidade do ensino. Uma grade de horários coesa pode 
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influenciar na motivação dos alunos e professores, neste sentido, a elaboração da 

grade de horários de uma instituição educacional, corresponde a uma atividade que 

pode contribuir para a maximização dos resultados esperados (RIBEIRO, 

AIZEMBERG, UCHOA, 2013). 

Os PPH voltados para instituições de ensino seguem algumas classificações 

comumente encontradas na literatura. 

 

2.4.1 CLASSIFICAÇÕES  

O Problema da Programação de Horários em Instituições de Ensino consiste em 

agendar uma série de encontros entre professores e alunos, em um período de tempo 

prefixado, satisfazendo um conjunto de restrições (PAIM e GREIS, 2008). De acordo 

com Santos e Souza (2007), este problema pode ser dividido em: 

 Problema de Programação de Horários de Cursos em Universidades 

(PPHU): como em universidades, um professor pode ministrar uma mesma 

disciplina para alunos de diferentes cursos e períodos, em um mesmo 

horário, esse problema consiste em determinar o horário e o local onde 

cada disciplina será realizada. A decisão de qual turma e disciplina o aluno 

irá cursar em determinado período, é tomada pelo próprio aluno no período 

de inscrição em disciplinas, de acordo com o número de vagas disponíveis 

e os pré-requisitos atendidos. 

 Problema de Programação de Horários em Escolas (PPHE): geralmente, 

em escolas de nível fundamental ou médio, os alunos de cada turma 

permanecem todo o ano letivo na mesma sala, então o problema consiste, 

tipicamente, em alocar os professores e suas respectivas disciplinas nos 

horários disponíveis. 

 Problema de Alocação de Aulas e Salas (PAAS): ocorrem quando as aulas 

já possuem horários definidos, restanto apenas alocá-las nas salas 

disponíveis. 

 Problema de Programação de Horários de Exames em Universidades 

(PPHEU): sua finalidade é realizar a programação de exames para 

períodos específicos e com restrições de disponibilidades de sala. 

 

De acordo com Burke e Carter (1997), as restrições dos problemas prévios são 

em geral divididas em dois tipos:  
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 Restrições fortes - aquelas que não podem ser violadas em qualquer 

hipótese, caso contrário inviabilizam o problema.  

 Restrições fracas – conhecidas também como restrições desejáveis, 

devem ser preferencialmente atendidas, contudo caso não sejam, não 

inviabilizam o problema, desse modo, elas servem apenas para melhorar 

a qualidade da solução. 

Um dos exemplos mais comuns de restrição forte consiste em não permitir a 

alocação de um professor em duas salas diferentes em um mesmo horário. Enquanto 

que um exemplo de restrição fraca seria evitar a ocorrência de “buracos” na grade de 

horário, ou seja, evitar a ocorrência de aula vaga entre dois horários preenchidos com 

aula, fazendo com que os alunos tenham que ficar na instituição aguardando o início 

da próxima aula. 

Pereira (2012) observou que uma restrição pode ser considerada forte para uma 

determinada Instituição, porém fraca para outra. Além da classificação em forte ou 

fraca, o autor classificou ainda os grupos de restrições da seguinte maneira: 

 Atribuição de recursos: a instituição precisa conciliar os seus recursos 

humanos e materiais, de forma que não ocorram colisões. 

 Atribuição do tempo: a instituição precisa alocar seus recursos dentro de 

intervalos de tempo já definidos, esses intervalos de tempo incluem os dias 

e horários que os professores têm disponíveis e a carga horária das 

disciplinas. 

 Encontros de aula: esta restrição inclue as necessidades específicas de 

determinada disciplina, por exemplo, uma disciplina que só pode ser 

ministrada em uma sala com computadores. 

 Coerência: essas restrições buscam produzir horários mais compactos e 

organizados, por exemplo, um professor deve ter poucas aulas em dias 

diferentes da semana, reduzindo os custos e tempo de deslocamento até 

a instituição. 

 Capacidade: a capacidade máxima permitida de alunos dentro de uma sala 

deve ser respeitada. 

 Continuidade: garantir que os horários sejam constantes ou previsíveis, por 

exemplo, uma determinada disciplina não pode ser ministrada em 

determinado horário. 
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 Integralidade: garantir que toda turma tenha acesso a todas as disciplinas 

planejadas, conforme carga horária prevista. 

Segundo Santos e Souza (2007), os grupos de restrições podem ser classificados 

ainda em: 

 Organizacionais: relativos as instituições de ensino, essas restrições tratam 

da gestão de recursos e do atendimento da legislação vigente, por 

exemplo, algumas disciplinas requerem salas com capacidade específica 

e outras ainda podem demandar de espaços como laboratórios ou ginásios. 

 Pedagógicos: buscam um melhor aproveitamento das aulas, restringindo a 

quantidade de aulas seguidas que uma mesma matéria pode ter, para que 

a atividade não se torne cansativa, por exemplo. 

 Pessoais: requisitados de acordo com as preferências do corpo docente, 

por exemplo, alguns professores podem preferir dar aula nos primeiros 

horários da manhã. 

 

2.4.2 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE PROGRAMAÇÃO DE HORÁRIOS 

EM ESCOLAS 

Este trabalho lida com um PPHE. A depender da situação, este tipo de problema 

pode apresentar diversas funções objetivo a serem otimizadas. Santos e Souza (2007) 

observam que se o decisor possui clareza a respeito dos graus de importância entre 

os diferentes critérios de otimização então as diferentes funções objetivos 𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑛 

podem ser combinadas em uma única função objetivo 𝑓  ponderada por pesos 

𝛼1, 𝛼2, … , 𝛼𝑛: 

𝑓 =∑𝛼𝑖𝑓𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Uma abordagem bastante utilizada para resolução de PPHE é a modelagem via 

PLI. Este tipo de abordagem usa variáveis inteiras para modelar tanto a função 

objetivo única quanto o conjunto de restrições de maneira linear. Assim, pacotes 

computacionais especializados podem ser usados para obtenção da solução. Santos 

e Souza (2007) observam que uma variável comumente utilizada neste tipo de 

abordagem é a variável binária 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ definida como: 

𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ = {
1, se o professor 𝑝 ∈ 𝑃 é alocado na turma 𝑡 ∈ 𝑇 no dia 𝑑 ∈ 𝐷 e no horário ℎ ∈ 𝐻. 
0, caso contrário.                                                                                                                       

, 
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Onde 𝑃, 𝑇, 𝐷 e 𝐻 representam respectivamente o conjunto de professores, turmas dias 

e horários. A partir destas variáveis, é possível modelar restrições fortes comuns a 

quase todos os PPHE, como as que seguem: 

 

A carga horária de um professor 𝑝 na turma 𝑡 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑝𝑡 deve ser completamente 

alocada em nos dias e horários: 

∑∑𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ
ℎ∈𝐻𝑑∈𝐷

= 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑝𝑡, ∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑡 ∈ 𝑇. 
(1) 

 

Toda turma 𝑡 pode ter no máximo um professor alocado no dia 𝑑 e no horário ℎ: 

∑𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ
𝑝∈𝑃

≤ 1, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ ∈ 𝐻. (2) 

 

Um dado professor 𝑝 ∈ 𝑃 só pode ser alocado em alguma turma 𝑡 no dia 𝑑 e na hora 

ℎ este professor tem disponibilidade neste dia e horário. 

∑𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ
𝑡∈𝑇

≤ 𝑑𝑝𝑑ℎ, ∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ ∈ 𝐻, 
(3) 

 

onde 𝑑𝑝𝑑ℎ = 1 se o professor 𝑝 tem disponibilidade no dia 𝑑 e na hora ℎ. Caso 

contrário, 𝑑𝑝𝑑ℎ = 0.   

3 METODOLOGIA 
 

De acordo com Kauark et al (2010), as pesquisas podem ser classificadas de 

acordo com sua natureza, abordagem, propósito e procedimentos efetivados para 

alcançar os dados e resultados. 

O presente estudo é classificado como pesquisa aplicada, pela sua natureza, pois 

objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática. Pela sua bordagem é 

classificado como pesquisa quantitativa, pois busca a solução de problemas 

específicos através de números e modelos matemáticos. Exploratória, pelo seu 

propósito, objetivando maior familiaridade com o problema, e estudo de caso, segundo 

seus procedimentos, que se caracteriza pelo estudo profundo de um objeto. 

Este trabalho propõe a modelagem e aplicação de um modelo para a construção 

da grade de horários de uma Escola do Ensino Fundamental, utilizando Programação 
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Linear Inteira. De acordo com TAHA (2008), o procedimento para aplicação de 

modelos de Pesquisa Operaiconal pode ser dividido em seis etapas: (1) definir o 

problema de interesse e coletar dados, (2) representar o problema através de um 

modelo matemático, (3) a partir do modelo, desenvolver um procedimento 

computacional a fim de solucionar o problema, (4) testar o modelo e aprimorá-lo 

conforme necessário, (5) preparar-se para a aplicação contínua do modelo conforme 

prescrito pela gerência e, por fim, (6) implementar.  

No presente trabalho foram realizadas as quatro primeiras etapas, conforme 

ilustra fluxograma da Figura 6. Cada uma dessas etapas será detalhada nas sessões 

subsequentes. 

 

  

 

 
3.1 DEFINIR O PROBLEMA DE INTERESSE E COLETAR DADOS 

O problema definido foi a otimização da grade de horários de quatro turmas de 

uma Instituição de Ensino Fundamental, com base nos dados de 2019. Estes dados 

foram os seguintes:  

 carga horária de cada matéria;  

 matéria que cada professor leciona; 

 turma que cada professor pode atuar; 

 dias e horários que cada professor tem disponível para ir à escola;  

Além dos dados, foi identificado junto a escola quais restrições para esta poderiam 

ser consideradas fracas e quais poderia ser consideradas fortes. As restrições 

consideradas fracas em ordem de maior importância para menor importância foram 

minimizar o número de vezes em que duas aulas de uma mesma disciplina ocorria 

imediatamente antes e imediatamente depois do recreio, a quantidade total de aulas 

vagas na grade de horários e o número de vezes em que educação física não ocorreu 

nos dois últimos tempos. Já as restrições fortes identificadas foram que as aulas 

devem sempre ser seguidas, e no máximo 3 tempos em um mesmo dia e que não 

podem ocorrer duas matérias com 3 tempos no mesmo dia em uma mesma turma. 

 

1. Definir o 

problema de 

interesse e coletar 

dados 

2. Representar o 

problema através 

de modelo 

matemático 

 

3. Desenvolver 

procedimento 

computacional 

4. Propor 

melhorias e 

validar o modelo 

Figura 6 - Fluxograma das etapas do estudo. Fonte: Elaborado pela autora. 
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Para as restrições fracas, foi estabelecido junto a escola um grau de importância entre 

as restrições fracas 

 

3.2 REPRESENTAR O PROBLEMA ATRAVÉS DE MODELO MATEMÁTICO 

O modelo matemático utilizado foi um modelo PLI, com o objetivo de minimizar o 

número de vezes que as restrições fracas do problema não foram atendidas. Cada 

restrição fraca na função objetivo é ponderada por um peso, a fim de explicitar a ordem 

de importância entre as restrições fracas dada pela escola.  Neste momento, define-

se um conjunto de variáveis e restrições lineares que procurem explicitar as restrições 

básicas presentes em qualquer PPHE e também as restrições definidas pela escola 

 

3.3 DESENVOLVER UM PROCEDIMENTO COMPUTACIONAL A FIM DE 

SOLUCIONAR O PROBLEMA 

O modelo é implementado computacionalmente através da biblioteca de funções 

UFFLP (PESSOA E UCHOA, 2011). Esta biblioteca possui funções que podem ser 

usadas em VBA/Excel ou C++ para modelagem de PLI que podem ser resolvidos 

através dos principais resolvedores (CPLEX, COIN e GUROBI). Para este trabalho, é 

utilizada a linguagem VBA/Excel com o resolvedor CPLEX 12.9. É válido aqui ressaltar 

que o modelo desenvolvido neste trabalho tem apenas o objetivo acadêmico e não 

será usado pela escola na prática. 

 

3.4 VALIDAR O MODELO E PROPOR MELHORIAS 

Após a modelagem, o modelo foi executado e os outputs foram inseridos já em 

forma de grade de horários para facilitar e melhorar a qualidade da análise, a fim de 

confirmar se as premissas e restrições fortes estavam sendo respeitadas. Para 

verificar se os resultados estavam fazendo sentido dentro do contexto estudado, foi 

aplicada uma análise de sensibilidade, variando os pesos dados às funções objetivo 

e analisando as modificações nas grades.  

Para a proposta de melhoria buscou-se um novo critério de otimização para ser 

incorporado ao modelo, ou seja, uma restrição que a Instituição não estava 

considerando para a resolução do problema de grade de horários. O critério pensado 

visou minimizar o número de dias que um professor precisa ir à escola, alocando as 

suas aulas no menor número de dias possível, desse modo, o professor reduziria 
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gastos com transporte e tempo de deslocamento, podendo obter uma melhora no seu 

desempenho e evitando que ele optasse por dar aula em outra instituição. 

4 ESTUDO DE CASO 
 

4.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

A escola estudada atua no ensino fundamental (6º ao 9º ano) e possui atualmente 

quatro turmas, sendo uma de cada tipo. Cada turma tem aulas de 12 diferentes 

matérias, cada uma com sua carga horária específica. Para lecionar estas matérias, 

a escola possui 19 professores e cada professor leciona apenas uma matéria.  

No início de cada ano letivo, a escola precisa montar uma grade de horários viável 

para as turmas, ou seja, uma grade de horários que respeite a carga horária de cada 

matéria, os dias que um determinado professor pode trabalhar na escola e as turmas 

em que cada professor pode atuar. Para o ano de 2019 (foco de estudo deste 

trabalho), a carga horária de cada matéria e os dados referentes aos professores 

estão presentes na Tabela 1 e Tabela 2, respectivamente. 

 

Tabela 1 - Carga horária semanal de cada matéria. Fonte: Elaborado pela autora. 

Matérias 
Carga Horária 

Semanal 

Artes 1 

Ciências 3 

Ensino religioso 1 

Educação física 2 

Física 3 

Geografia 2 

História 2 

Inglês 2 

Matemática 5 

Português 4 

Produção textual 2 

Projeto 1 
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Tabela 2 - Matéria ministrada, dias da semana e horários disponíveis de cada professor. Fonte: Elaborado pela 

autora. 

PROFESSOR MATÉRIA 

DIAS (1 - Segunda-feira;  
2 - Terça-feira;  

3 - Quarta-feira;  
4 - Quinta-feira;  

5 - Sexta-feira) 

HORÁRIO (1 - 7:30 as 8:20; 
2 - 8:20 as 9:10; 

3 - 9:10 as 10:00; 
4 - 10:20 as 11:10; 
5 - 11:10 as 12:00; 
6 - 12:00 as 12:50) 

Professor(a) 1 Artes 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6 

Professor(a) 2 Ciências 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6 

Professor(a) 3 Ciências 3 1,2,3,4,5,6 

Professor(a) 4 Ed. Física 2,4 1,2,3,4 

Professor(a) 5 Ensino Religioso 4 1,2,3,4,5 

Professor(a) 6 Ensino Religioso 5 1,2,3,4,5,6 

Professor(a) 7 Ensino Religioso 4,5 1,2,3,4,5,6 

Professor(a) 8 Física 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6 

Professor(a) 9 Geografia 1 1,2,3,4,5 

Professor(a) 10 Geografia 3 1,2,3,4,5 

Professor(a) 11 Geografia 3 1,2,3,4,5,5 

Professor(a) 12 História 1,2 1,2,3,4,5,6 

Professor(a) 13 Inglês 2,4 1,2,3,4 

Professor(a) 14 Matemática 1,2,3 1,2,3,4,5,6 

Professor(a) 15 Matemática 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6 

Professor(a) 16 Português 3,4,5 1,2,3,4,5,6 

Professor(a) 17 Produção Textual 4,5 1,2,3,4,5,6 

Professor(a) 18 Produção Textual 4 1,2,3,4,5,6 

Professor(a) 19 Projeto 5 1,2,3,4,5,6 

 

Com base nos dados fornecidos, chega-se as seguintes restrições fortes 

baseadas nas Restrições (1), (2) e (3): 

 A carga horária de cada uma das 12 matérias deverá será atribuída a cada 

uma das turmas por um único professor que lecione esta matéria. 

 Todo professor só pode ser alocado em no máximo uma turma em um dado 

horário. 

 A disponibilidade de cada professor deve ser respeitada.  

Além das restrições básicas prévias, para a grade final gerada, a escola possui as 

seguintes duas imposições que ela gostaria que fossem totalmente atendidas 

(restrições fortes): 

 As aulas devem sempre ser seguidas, e no máximo 3 tempos em um mesmo 

dia; 
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 Não podem ocorrer duas matérias com 3 tempos no mesmo dia em uma 

mesma turma. 

A escola possui ainda as seguintes características que ela gostaria que a grade 

de horários gerada atendesse o máximo quanto fosse possível (restrições fracas): 

 Para uma mesma matéria, deve-se evitar ao máximo, acontecer uma parte 

antes do recreio e uma parte depois; 

 O número de aulas vagas na grade de horário deve ser minimizado; 

 As aulas de Educação Física devem ocorrer, de preferência, no último horário. 

A ordem prévia está na ordem da mais importante para a menos importante, de 

acordo com a escola. 

Dadas as características exigidas pela escola e a dificuldade natural de um PPHE, 

torna-se necessária a aplicação de algum modelo matemático que auxilie na obtenção 

de uma solução.  Para isso, este trabalho propõe um modelo de PLI. 

 

4.2 MODELO PROPOSTO 

Nesta seção são detalhados os dados de entrada, as variáveis, funções objetivo 

e restrições do modelo proposto.   

 

4.2.1 DADOS DE ENTRADA 

𝐷 → Conjunto de dias da semana. 

𝐻 → Conjunto de horários. 

𝑃 → Conjunto de Professores. 

𝑇 → Conjunto de Turmas. 

𝑀 → Conjunto de Matérias. 

𝑝𝑒𝑓 → Índice do professor de educação física no conjunto 𝑃. 

𝑚𝑝 → Matéria dada pelo professor 𝑝 ∈ 𝑃. 

𝑃𝑚 → Conjunto de professores que lecionam a matéria 𝑚. 

𝐷𝑝 → Conjunto de dias da semana que o professor 𝑝 ∈ 𝑃 pode trabalhar. 

𝐻𝑝 → Conjunto de horários em que o professor 𝑝 ∈ 𝑃 pode trabalhar. 

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚 → Carga horária de uma matéria 𝑚 ∈ 𝑀. 

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑝 → Carga horária de uma matéria 𝑚 ∈ 𝑀 lecionada pelo professor 𝑝 ∈ 𝑃. 

𝑠𝑒𝑔𝑚 → Número de vezes em que uma matéria 𝑚 ∈ 𝑀 deve ocorrer de maneira 

seguida. 



31 
  

Conforme descrito na Seção 3.1, para o ano de 2019 (foco deste estudo), tem-se: 

𝐷 = {1,2,3,4,5},𝐻 = {1,2,3,4,5,6}, 𝑃 = {1,… ,19},𝑀 = {1,… ,12}. Os demais dados foram 

extraídos das Tabela 1 e Tabela 2. 

 

4.2.2 VARIÁVEIS 

Para modelar matematicamente as funções objetivo e as restrições do modelo, 

são propostas as seguintes variáveis: 

𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ = {
1, se o professor 𝑝 é alocado na turma 𝑡 no dia 𝑑 e no horário ℎ. 
0, caso contrário.                                                                                      

  

𝑤𝑝𝑡𝑑ℎ = {
1, se o professor 𝑝 é alocado na turma 𝑡 no dia 𝑑 e no horário ℎ e no horário ℎ + 1. 
0, caso contrário.                                                                                                          

 

𝑦𝑝𝑡 = {
1, se o professor 𝑝 é atribuído a turma 𝑡. 
0, caso contrário.                                           

 

𝑧𝑡𝑑ℎ = {
1, se a turma 𝑡  tem aula no dia 𝑑 em algum horário antes do horário ℎ. 
0, caso contrário.                                                                                                   

       

𝑧′𝑡𝑑ℎ = {
1, se a turma 𝑡  tem aula no dia 𝑑 em algum horário depois do horário ℎ. 
0, caso contrário.                                                                                                     

 

𝑣𝑡𝑑ℎ = {
1, se a turma 𝑡  tem aula vaga no dia 𝑑 no horário ℎ. 
0, caso contrário.                                                                

 

𝑒𝑡𝑑ℎ

= {
1, se e.f. é alocada na turma 𝑡 no dia 𝑑 nos horários ℎ e ℎ + 1 e alguma outra aula ocorre depois 
0, caso contrário.                                                                                                                                                

 

 

Observações sobre as criações das variáveis: 

 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ só é criada se o professor 𝑝 cumpre as condições: trabalha com a turma 

𝑡, trabalha no dia 𝑑 e trabalha no horário ℎ. 

 𝑤𝑝𝑡𝑑ℎ só é criada se o professor 𝑝 cumpre quatro condições: trabalha com a 

turma 𝑡, trabalha no dia 𝑑 e trabalha nos horários ℎ e ℎ + 1. 

 Uma variável 𝑦𝑝𝑡 só é criada se professor 𝑝 pode trabalhar com a turma 𝑡. 

 Variáveis 𝑧𝑡𝑑ℎ não são criadas para ℎ = 1. 

 Variáveis 𝑧′𝑡𝑑ℎ não são criadas para ℎ = |𝐻|.  

 Variáveis 𝑣𝑡𝑑ℎ não são criadas para ℎ = 1 e ℎ = |𝐻|. 

 𝑒𝑡𝑑ℎ só é criada se o professor de educação física: trabalha com a turma 𝑡, 

trabalha no dia 𝑑 e trabalha no horário ℎ. Além disso, estas variáveis não são 

criadas para ℎ = |𝐻| − 1 e ℎ = |𝐻|. 
 

As observações prévias ajudam a reduzir o tempo computacional de resolução 

pois diminui o número de variáveis criadas. Além disso, o fato de não serem criadas 
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as variáveis 𝑥 quando o professor não está disponível em um dado dia e horário então 

não faz-se necessária as restrições fortes de disponibilidade. 

 

4.2.3 FUNÇÕES OBJETIVO 

O modelo de PLI proposto possui três funções objetivo: 

 𝑓1: Minimizar o número de aulas vagas total da grade de horários. 

 𝑓2: Minimizar o número de vezes em que aulas de Educação Física de uma 

dada turma não ocorre nos dois últimos tempos. 

 𝑓3: Minimizar o número de vezes em que duas aulas de uma mesma disciplina 

ocorrem imediatamente antes e imediatamente após o recreio (ℎ = 3 e ℎ = 4). 

As funções prévias visam atender as características desejadas pela escola 

descritas na Seção 3.1. O modelo proposto trata as três funções como uma única 

através da ponderação por pesos 𝛼1, 𝛼2 e 𝛼3: 

min𝑓 = 𝛼1𝑓1 + 𝛼2𝑓2 + 𝛼3𝑓3 

Modelagem de 𝑓1: 

min𝑓1 =∑∑ ∑ 𝑣𝑡𝑑ℎ

|𝐻|−1

ℎ=2𝑑∈𝐷𝑡∈𝑇

 

Modelagem de 𝑓2: 

min𝑓2 =∑∑ ∑ 𝑒𝑡𝑑ℎ

|𝐻|−2

ℎ=1𝑑∈𝐷𝑡∈𝑇

 

Modelagem de 𝑓3: 

min𝑓3 =∑∑∑𝑤𝑝𝑡𝑑3
𝑑∈𝐷𝑡∈𝑇𝑝∈𝑃

 

 

4.2.4 RESTRIÇÕES 

Conforme exemplificado a seguir, as restrições são divididas em três categorias: 

básicas, fracas e fortes. 

Restrições Fortes comuns a diversos PPHE 

No máximo um professor é alocado em uma dada turma 𝑡, dia 𝑑 e horário ℎ, ou 

seja, não se pode ter dois ou mais professores em uma mesma turma ao mesmo 

tempo. 

∑ 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ
𝑝 ∈ 𝑃

≤ 1 ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ ∈ 𝐻 
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No máximo uma turma é atribuída a um dado professor 𝑝, dia 𝑑 e, horário ℎ, ou 

seja, um mesmo professor não pode estar em duas ou mais turmas ao mesmo tempo. 

∑ 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ
𝑡 ∈ 𝑇

≤ 1 ∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑑 ∈ 𝐷𝑠, ℎ ∈ 𝐻 

Para toda turma 𝑡, para toda matéria 𝑚, exatamente um professor que lecione 

essa matéria deve ser atribuído a essa turma, ou seja, não se pode ter dois ou mais 

professores lecionando a mesma matéria para a mesma turma. 

∑ 𝑦𝑝𝑡
𝑝∈𝑃𝑚

= 1, ∀𝑡 ∈ 𝑇,𝑚 ∈ 𝑀 

Para toda turma 𝑡, para todo professor 𝑝, a carga horária da matéria lecionada por 

este professor deve ser toda alocada na turma caso esse professor seja atribuído a 

essa turma. 

∑∑𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ
ℎ∈𝐻𝑑∈𝐷

= 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑝
× 𝑦𝑝𝑡, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑝 ∈ 𝑃 

Restrições Fortes impostas pela escola 

Todo professor 𝑝 leciona no máximo 3 tempos em uma mesma turma 𝑡 e em um 

mesmo  em um mesmo dia 𝑑. 

∑𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ
ℎ∈𝐻

≤ 3 ∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷 

Se o professor 𝑝 for atribuído a turma 𝑡, então as aulas sempre devem ser 

seguidas.  

∑ ∑ 𝑤𝑝𝑡𝑑ℎ

|𝐻|−1

ℎ=1

=

𝑑∈𝐷

𝑠𝑒𝑔𝑚 × 𝑦𝑝𝑡, ∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑡 ∈ 𝑇 

onde as constantes 𝑠𝑒𝑔𝑚 representa o número de vezes em que uma disciplina deve 

acontecer de maneira seguida. Na prática, 𝑠𝑒𝑔𝑚 é calculado da seguinte forma: 

𝑠𝑒𝑔𝑚 =

{
 

 
0, se 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎(𝑚) = 1                                    

1, se 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎(𝑚) = 2                                    

2, se 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎(𝑚) = 3 ou 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎(𝑚) = 4

3, se 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎(𝑚) = 5                                   

 

Restrições para o cálculo correto de cada variável 𝑤𝑝𝑡𝑑ℎ. Esta variável deve 

assumir valor zero (𝑤𝑝𝑡𝑑ℎ = 0) se o professor não está atribuído a esta turma neste 

dia e neste horário ou no horário subsequente (𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ = 0 ou 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ+1 = 0). Por outro 

lado, 𝑤𝑝𝑡𝑑ℎ deve assumir valor um (𝑤𝑝𝑡𝑑ℎ = 1) se o professor está atribuído a esta 

turma neste dia neste horário e no horário subsequente (𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ = 1 e 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ+1 = 1).  
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𝑤𝑝𝑡𝑑ℎ ≤ 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ, ∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, 1 ≤ ℎ ≤ |𝐻| − 1 

  𝑤𝑝𝑡𝑑ℎ ≤ 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ+1, ∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, 1 ≤ ℎ ≤ |𝐻| − 1 

𝑤𝑝𝑡𝑑ℎ ≥ 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ + 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ+1 − 1, ∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, 1 ≤ ℎ ≤ |𝐻| − 1 

Outra restrição forte imposta pela Escola é que nenhuma turma pode ter duas 

matérias com três tempos em um mesmo dia. Em outras palavras, a soma de 

ocorrências de duas disciplinas em um mesmo dia vai ser no máximo 5. 

∑𝑥𝑝1𝑡𝑑ℎ
ℎ∈𝐻

+∑𝑥𝑝2𝑡𝑑ℎ
ℎ∈𝐻

≤ 5, ∀𝑝1, 𝑝2 ∈ 𝑃, 𝑝1 ≠ 𝑝2, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷 

As restrições prévias só são construídas se 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑝1
≥ 3 e 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑝2

≥ 3, onde 

𝑝1 e 𝑝2 podem ser atribuídas a qualquer professor. Caso contrário, tais restrições já 

são satisfeitas naturalmente. 

Restrições Fracas 

Uma turma 𝑡 tem aula vaga no dia 𝑑 e no horário ℎ se a turma: não tem aula neste 

dia e horário (∑ 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ𝑝∈𝑃 = 0), tem aula antes (𝑧𝑡𝑑ℎ = 1) e tem aula depois (𝑧′𝑡𝑑ℎ = 1).  

𝑣𝑡𝑑ℎ ≥ 𝑧𝑡𝑑ℎ + 𝑧
′
𝑡𝑑ℎ − ∑ 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ

𝑝∈𝑃 

− 1, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ = 2, … , |𝐻| − 1 

Note que quando as condições necessárias para turma ter aula vaga acontece, 

então o lado direito das restrições prévias resultam em 1. Qualquer outro caso, o lado 

direito resulta em um valor menor ou igual que zero.  

Por outro lado, uma turma 𝑡 não tem aula vaga no dia 𝑑 e no horário ℎ (𝑣𝑡𝑑ℎ =

0) se pelo menos uma das seguintes condições acontecem: a turma está em aula 

neste dia e horário (∑ 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ𝑝∈P = 1), a turma não tem aula antes (𝑧𝑡𝑑ℎ = 0) ou a turma 

não tem aula depois (𝑧𝑡𝑑ℎ = 1). 

𝑣𝑡𝑑ℎ ≤ 1 − ∑ 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ
𝑝∈𝑃 

, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ = 2,… , |𝐻| − 1 

𝑣𝑡𝑑ℎ ≤ 𝑧𝑡𝑑ℎ, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ = 2,… , |𝐻| − 1 

𝑣𝑡𝑑ℎ ≤ 𝑧′𝑡𝑑ℎ , ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ = 2,… , |𝐻| − 1 

 

Para que as restrições que calculam as aulas vagas funcionem, as variáveis 𝑧𝑡𝑑ℎ 

e 𝑧′𝑡𝑑ℎ tem que estar calculadas corretamente. Para que a variável 𝑧𝑡𝑑ℎ assuma valor 

1, é necessário que a turma tenha alguma aula antes (∑ ∑ 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ′𝑝∈𝑃
ℎ−1
ℎ′=1 ≥ 1). 

(ℎ − 1) × 𝑧𝑡𝑑ℎ ≥ ∑ ∑𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ′

𝑝∈𝑃

ℎ−1

ℎ′=1

, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ = 2,… , |𝐻| 



35 
  

Note que o lado direito das restrições prévias assume no máximo valor ℎ − 1. Por 

tal motivo, a variável 𝑧𝑡𝑑ℎ é multiplicada por este valor no lado esquerdo das restrições.  

As restrições prévias garantem o cálculo correto quando 𝑧𝑡𝑑ℎ deve assumir valor 

1. Esta variável assume valor zero quando não existe aula antes (∑ ∑ 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ′𝑝∈𝑃
ℎ−1
ℎ′=1 =

0). 

𝑧𝑡𝑑ℎ ≤ ∑ ∑𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ′
𝑝∈𝑃ℎ′<ℎ

, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ = 2,… , |𝐻| 

Restrições similares aos dois conjuntos de restrições prévios são propostos para 

um correto cálculo da variável 𝑧′𝑡𝑑ℎ. 

(|𝐻| − ℎ) × 𝑧′𝑡𝑑ℎ ≥ ∑ ∑𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ′

𝑝∈𝑃ℎ′>ℎ

, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ = 1,… , |𝐻| − 1 

𝑧′𝑡𝑑ℎ ≤ ∑ ∑𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ′
𝑝∈𝑃ℎ′>ℎ

, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ = 1,… , |𝐻| − 1 

Para o cálculo correto de cada variável 𝑒𝑡𝑑ℎ, tem-se que garantir que esta variável 

assume valor zero (𝑒𝑡𝑑ℎ = 0) se educação física não estiver alocada nesta turma 

neste dia e começando no horário  ℎ (𝑤𝑝𝑒𝑓𝑡𝑑ℎ = 0) ou se não existe aula depois de 

ℎ + 1 (𝑧′𝑡𝑑ℎ+1 = 0). 

𝑒𝑡𝑑ℎ ≤ 𝑤𝑝𝑒𝑓𝑡𝑑ℎ,   ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ = 1,… ,4 

𝑒𝑡𝑑ℎ ≤ 𝑧′𝑡𝑑ℎ+1,    ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ = 1, … ,4 

Além disso, 𝑒𝑡𝑑ℎ deve assumir valor 1 toda vez que educação física estiver alocada 

nesta turma neste dia e começando no horário  ℎ (𝑤𝑝𝑒𝑓𝑡𝑑ℎ = 1) e existe aula depois 

de ℎ + 1 (𝑧′𝑡𝑑ℎ+1 = 1). 

𝑒𝑡𝑑ℎ ≥ 𝑤𝑝𝑒𝑓𝑡𝑑ℎ + 𝑧𝑡𝑑ℎ+1
′ − 1, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ = 1,… ,4 

 

4.3 MODELO COMPLETO 

O modelo proposto completo pode ser observado abaixo: 

 

 

Min 

𝑓 = 𝛼1∑∑ ∑ 𝑣𝑡𝑑ℎ

|𝐻|−1

ℎ=2𝑑∈𝐷𝑡∈𝑇

+ 𝛼2∑∑ ∑ 𝑒𝑡𝑑ℎ

|𝐻|−2

ℎ=1𝑑∈𝐷𝑡∈𝑇

+ 𝛼3∑∑∑𝑤𝑝𝑡𝑑3
𝑑∈𝐷𝑡∈𝑇𝑝∈𝑃
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s.a. ∑ 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ
𝑝 ∈ 𝑃

≤ 1, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ ∈ 𝐻 

 ∑𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ
𝑡 ∈ 𝑇

≤ 1, ∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ ∈ 𝐻 

 ∑ 𝑦𝑝𝑡
𝑝∈𝑃𝑚

= 1, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑝 ∈ 𝑃 

 ∑∑𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ
ℎ∈𝐻𝑑∈𝐷

= 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑝
× 𝑦𝑝𝑡 , 

∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑝 ∈ 𝑃 

 ∑𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ
ℎ∈𝐻

≤ 3, ∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷 

 

∑ ∑ 𝑤𝑝𝑡𝑑ℎ

|𝐻|−1

ℎ=1

=

𝑑∈𝐷

𝑠𝑒𝑔𝑚𝑝
× 𝑦𝑝𝑡 ,  

∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑡 ∈ 𝑇 

 𝑤𝑝𝑡𝑑ℎ ≤ 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ ,  ∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, 1 ≤ ℎ ≤ |𝐻| − 1 

 𝑤𝑝𝑡𝑑ℎ ≤ 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ+1,  ∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, 1 ≤ ℎ ≤ |𝐻| − 1 

 𝑤𝑝𝑡𝑑ℎ ≥ 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ + 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ+1 − 1 ∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, 1 ≤ ℎ ≤ |𝐻| − 1 

 ∑𝑥𝑝1𝑡𝑑ℎ
ℎ∈𝐻

+∑𝑥𝑝2𝑡𝑑ℎ
ℎ∈𝐻

≤ 5,  ∀𝑝1 , 𝑝2 ∈ 𝑃, 𝑝1 ≠ 𝑝2, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷 

 𝑣𝑡𝑑ℎ ≥ 𝑧𝑡𝑑ℎ + 𝑧
′
𝑡𝑑ℎ − ∑ 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ

𝑝∈𝑃 

− 1,  ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ = 2,… , |𝐻| − 1 

 

 𝑣𝑡𝑑ℎ ≤ 1 − ∑ 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ
𝑝∈𝑃 

,  ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ = 2,… , |𝐻| − 1 

 𝑣𝑡𝑑ℎ ≤ 𝑧𝑡𝑑ℎ ,  ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ = 2,… , |𝐻| − 1 

 𝑣𝑡𝑑ℎ ≤ 𝑧′𝑡𝑑ℎ , ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ = 2,… , |𝐻| − 1 

 (ℎ − 1) × 𝑧𝑡𝑑ℎ ≥ ∑ ∑𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ′

𝑝∈𝑃ℎ′<ℎ

,  ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ = 2,… , |𝐻| 

 

 𝑧𝑡𝑑ℎ ≤ ∑ ∑𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ′
p∈Pℎ′<ℎ

,  ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ = 2,… , |H| 

 (|𝐻| − ℎ) × 𝑧′𝑡𝑑ℎ ≥ ∑ ∑𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ′
p∈Pℎ′>ℎ

,  ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ = 1,… , |𝐻| − 1 

 

 𝑧′𝑡𝑑ℎ ≤ ∑ ∑𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ′
p∈Pℎ′>ℎ

,  ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ = 1,… , |H| − 1 

 

 𝑒𝑡𝑑ℎ ≤ 𝑤𝑝𝑒𝑓𝑡𝑑ℎ, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ = 1,… ,4 

 𝑒𝑡𝑑ℎ ≤ 𝑧′𝑡𝑑ℎ+1, ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ = 1,… ,4 

 𝑒𝑡𝑑ℎ ≥ 𝑤𝑝ef𝑡𝑑ℎ + 𝑧𝑡𝑑ℎ+1
′ − 1,   ∀𝑡 ∈ 𝑇, 𝑑 ∈ 𝐷, ℎ = 1,… ,4 

 𝑥, 𝑦, 𝑤, 𝑣, 𝑧, 𝑧′, 𝑒 ∈ {0,1}  
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5 RESULTADOS 
 

5.1 CENÁRIO “IDEAL” 

Os pesos adotados para 𝛼1, 𝛼2 e 𝛼3  nas funções objetivo, foram 10, 1 e 100, 

respectivamente, com a finalidade de atender a ordem de priorização adotada pela 

escola, o cenário encontrado a partir desses pesos foi chamado de cenário ideal. 

Segue a relação dos pesos com as suas respectivas funções objetivo:  

 𝛼1 = 10: as aulas vagas devem ocorrer, de preferência, no último horário ou no 

primeiro; 

 𝛼2 = 1: as aulas de Educação Física devem ocorrer, de preferência, no último 

horário; 

 𝛼3 = 100: para uma mesma matéria, deve-se evitar ao máximo, acontecer uma 

parte antes do recreio e uma parte depois. 

As grades de horários geradas para as turmas do 6o, 7o, 8o e 9o ano, adotando os 

pesos descritos acima, podem ser observadas nas Tabelas 4, 5, 6 e 7, 

respectivamente. 

 

Tabela 3 - Grade de horários do 6o ano no cenário “ideal”. Fonte: Elaborado pela autora. 

GRADE DE HORÁRIO - 6º ANO 

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

7:30 as 8:20 
GEOGRAFIA   INGLÊS PROD. TEXTUAL 

Professor(a) 9   Professor(a) 13 Professor(a) 17 

8:20 as 9:10 
GEOGRAFIA HISTÓRIA MATEMÁTICA INGLÊS PROD. TEXTUAL 

Professor(a) 9 Professor(a) 12 Professor(a) 14 Professor(a) 13 Professor(a) 17 

9:10 as 10:00 
ARTES HISTÓRIA MATEMÁTICA ED. FÍSICA PORTUGUÊS 

Professor(a) 1 Professor(a) 12 Professor(a) 14 Professor(a) 4 Professor(a) 16 

10:00 as 10:20 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

10:20 as 11:10 
MATEMÁTICA CIÊNCIAS PORTUGUÊS ED. FÍSICA PROJETO 

Professor(a) 14 Professor(a) 2 Professor(a) 16 Professor(a) 4 Professor(a) 19 

11:10 as 12:00 
MATEMÁTICA CIÊNCIAS PORTUGUÊS  ENS. RELIGIOSO 

Professor(a) 14 Professor(a) 2 Professor(a) 16  Professor(a) 7 

12:00 as 12:50 
MATEMÁTICA CIÊNCIAS PORTUGUÊS   

Professor(a) 14 Professor(a) 2 Professor(a) 16   
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Tabela 4 - Grade de horários do 7o ano no cenário “ideal”. Fonte: Elaborado pela autora. 

GRADE DE HORÁRIO - 7º ANO 

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

7:30 as 8:20 
CIÊNCIAS MATEMÁTICA  ED. FÍSICA PORTUGUÊS 

Professor(a) 2 Professor(a) 14  Professor(a) 4 Professor(a) 16 

8:20 as 9:10 
CIÊNCIAS MATEMÁTICA PORTUGUÊS ED. FÍSICA PORTUGUÊS 

Professor(a) 2 Professor(a) 14 Professor(a) 16 Professor(a) 4 Professor(a) 16 

9:10 as 10:00 
CIÊNCIAS INGLÊS PORTUGUÊS  PROJETO 

Professor(a) 2 Professor(a) 13 Professor(a) 16  Professor(a) 19 

10:00 as 10:20 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

10:20 as 11:10 
GEOGRAFIA INGLÊS MATEMÁTICA  ENS. RELIGIOSO 

Professor(a) 9 Professor(a) 13 Professor(a) 14  Professor(a) 7 

11:10 as 12:00 
GEOGRAFIA HISTÓRIA MATEMÁTICA  PROD. TEXTUAL 

Professor(a) 9 Professor(a) 12 Professor(a) 14  Professor(a) 17 

12:00 as 12:50 
ARTES HISTÓRIA MATEMÁTICA  PROD. TEXTUAL 

Professor(a) 1 Professor(a) 12 Professor(a) 14  Professor(a) 17 

 

Tabela 5 - Grade de horários do 8o ano no cenário “ideal”. Fonte: Elaborado pela autora. 

GRADE DE HORÁRIO - 8º ANO 

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

7:30 as 8:20 
MATEMÁTICA ED. FÍSICA CIÊNCIAS PROD. TEXTUAL  

Professor(a) 14 Professor(a) 4 Professor(a) 3 Professor(a) 17  

8:20 as 9:10 
MATEMÁTICA ED. FÍSICA CIÊNCIAS PROD. TEXTUAL PROJETO 

Professor(a) 14 Professor(a) 4 Professor(a) 3 Professor(a) 17 Professor(a) 19 

9:10 as 10:00 
MATEMÁTICA ARTES CIÊNCIAS INGLÊS ENS. RELIGIOSO 

Professor(a) 14 Professor(a) 1 Professor(a) 3 Professor(a) 13 Professor(a) 7 

10:00 as 10:20 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

10:20 as 11:10 
HISTÓRIA MATEMÁTICA GEOGRAFIA INGLÊS PORTUGUÊS 

Professor(a) 12 Professor(a) 14 Professor(a) 11 Professor(a) 13 Professor(a) 16 

11:10 as 12:00 
HISTÓRIA MATEMÁTICA GEOGRAFIA PORTUGUÊS PORTUGUÊS 

Professor(a) 12 Professor(a) 14 Professor(a) 11 Professor(a) 16 Professor(a) 16 

12:00 as 12:50 
    PORTUGUÊS 

    Professor(a) 16 
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Tabela 6 - Grade de horários do 9o ano no cenário “ideal”. Fonte: Elaborado pela autora. 

GRADE DE HORÁRIO - 9º ANO 

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

7:30 as 8:20 
ARTES INGLÊS PORTUGUÊS PORTUGUÊS PROJETO 

Professor(a) 1 Professor(a) 13 Professor(a) 16 Professor(a) 16 Professor(a) 19 

8:20 as 9:10 
HISTÓRIA INGLÊS GEOGRAFIA PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

Professor(a) 12 Professor(a) 13 Professor(a) 11 Professor(a) 16 Professor(a) 15 

9:10 as 10:00 
HISTÓRIA ED. FÍSICA GEOGRAFIA PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

Professor(a) 12 Professor(a) 4 Professor(a) 11 Professor(a) 16 Professor(a) 15 

10:00 as 10:20 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

10:20 as 11:10 
MATEMÁTICA ED. FÍSICA CIÊNCIAS ENS. RELIGIOSO FÍSICA 

Professor(a) 15 Professor(a) 4 Professor(a) 3 Professor(a) 7 Professor(a) 8 

11:10 as 12:00 
MATEMÁTICA  CIÊNCIAS PROD. TEXTUAL FÍSICA 

Professor(a) 15  Professor(a) 3 Professor(a) 17 Professor(a) 8 

12:00 as 12:50 
MATEMÁTICA  CIÊNCIAS PROD. TEXTUAL FÍSICA 

Professor(a) 15  Professor(a) 3 Professor(a) 17 Professor(a) 8 

 

5.2 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

A Tabela 8 apresenta o resultado das funções objetivos de acordo com diferentes 

valores atribuídos aos pesos 𝛼1, 𝛼2 e 𝛼3, tendo destacado em amarelo o cenário 

“ideal”, aquele que respeita a ordem de priorização das restrições adotada pela 

instituição e discutido na Seção 5.1. De acordo com a Tabela 8, pode-se observar que 

ao atribuir peso positivo (𝛼1) apenas a função objetivo que busca minimizar a 

ocorrência de aulas vagas, o modelo consegue zerar o número de aulas vagas, 

contudo as aulas de educação física não ocorrem no último horário em nenhuma das 

turmas, desse modo a função objetivo que recebe 𝛼2 assume o seu maior resultado 

possível (4). Enquanto que a função objetivo que recebe o peso 𝛼3 e busca evitar que 

para uma mesma matéria, uma parte ocorra antes do recreio e a outra parte depois, 

recebeu o valor de 8, representando que 8 matérias foram separadas pelo recreio, o 

dobro do cenário ideal. 

Quando é atribuído peso apenas a 𝛼2, o modelo consegue zerar a ocorrência de 

educação física em outros horários que não sejam os últimos, mas para isso precisa 

criar uma aula vaga (𝛼1) e separar 10 matérias pelo recreio, sendo esse o pior valor 

para a função objetivo de 𝛼3 entre todos os cenários apresentados. Contudo, quando 
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é atribuído peso apenas a 𝛼3, percebe-se que o modelo não consegue zerar a 

ocorrência de matérias separadas pelo recreio, mas a função objetivo recebe o menor 

valor possível (4) entre os cenários estudados, já o número de aulas vagas (4) é o pior 

e apenas duas turmas terão aula de educação física nos últimos horários do dia.  

O fato do modelo não conseguir zerar o número de matérias separadas pelo 

recreio, se dá pelo fato de que as disciplinas de educação física e inglês, só podem 

ocorrer 2 dias na semana e nos horários 1, 2, 3 e 4, como só tem disponível um 

professor para cada matéria, essas disciplinas terão que ser separadas pelo recreio 

em duas turmas, totalizando 4 disciplinas. 

Em seguida, foram atribuídos pesos as três funções objetivos simultaneamente, 

os pesos considerados foram 1, 10 e 100. Quando a função objetivo, que busca 

minimizar a ocorrência de educação física em outros horários que não sejam os 

últimos, recebeu o maior peso (𝛼2 = 100), não fez diferença qual das outras duas 

funções recebeu o peso 1 ou 10, em ambos os cenários, educação física ocorreu nos 

últimos horários em todas as turmas e não teve nenhuma ocorrência de aula vaga, já 

o número de disciplinas separadas pelo recreio foram 5.  

Enquanto que, para os outros 4 cenários em que a função objetivo relativa a 

disciplina de educação física recebeu o peso 1 ou 10, não fez diferença os pesos que 

as outras funções receberam (1, 10 ou 100), o cenário foi sempre o mesmo, em uma 

turma educação física não ocorreu no último horário, 4 disciplinas foram separadas 

pelo recreio, o melhor valor possível para essa função objetivo, e nenhuma aula vaga 

ocorreu, ou seja, a restrição foi totalmente atendida. Desse modo, duas funções 

conseguiram ser minimizadas até o melhor valor possível, número de aulas vagas e 

disciplinas separadas pelo recreio, e uma função recebeu o seu segundo melhor valor 

possível, educação física não ficou no último horário em apenas uma turma. 

Tabela 7 - Resultados das funções objetivos variando os valores de alpha. Fonte: Elaborado pela autora. 

𝛼1 𝛼2 𝛼3 
#Aulas 
Vagas 

#e.f. #Recreio 

1 0 0 0 4 8 

0 1 0 1 0 10 

0 0 1 4 2 4 

1 10 100 0 1 4 

10 1 100 0 1 4 

100 1 10 0 1 4 

100 10 1 0 1 4 

1 100 10 0 0 5 

10 100 1 0 0 5 
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5.3 COMPARAÇÃO COM CENÁRIO USADO EM 2019 

As grades de horários das turmas do 6o, 7o, 8o e 9o ano usadas em 2019 podem 

ser observadas nas Tabelas 9, 10, 11 e 12, respectivamente. 

 

Tabela 8 - Grade de horários real de 2019 do 6o ano. Fonte: Elaborado pela autora. 

GRADE DE HORÁRIO - 6º ANO 

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

7:30 as 8:20 
GEOGRAFIA ED. FÍSICA PORTUGUÊS PROD. TEXTUAL CIÊNCIAS 

Professor(a) 9 Professor(a) 4 Professor(a) 16 Professor(a) 18 Professor(a) 2 

8:20 as 9:10 
GEOGRAFIA ED. FÍSICA PORTUGUÊS PROD. TEXTUAL CIÊNCIAS 

Professor(a) 9 Professor(a) 4 Professor(a) 16 Professor(a) 18 Professor(a) 2 

9:10 as 10:00 
HISTÓRIA INGLÊS   PORTUGUÊS CIÊNCIAS 

Professor(a) 12 Professor(a) 13   Professor(a) 16 Professor(a) 2 

10:00 as 10:20 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

10:20 as 11:10 
HISTÓRIA INGLÊS MATEMÁTICA PORTUGUÊS ARTES 

Professor(a) 12 Professor(a) 13 Professor(a) 14 Professor(a) 16 Professor(a) 1 

11:10 as 12:00 
MATEMÁTICA   MATEMÁTICA ENS. RELIGIOSO PROJETO 

Professor(a) 14   Professor(a) 14 Professor(a) 7 Professor(a) 19 

12:00 as 12:50 
MATEMÁTICA 

  
MATEMÁTICA     

Professor(a) 14 Professor(a) 14     
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Tabela 9 - Grade de horários real de 2019 do 7o ano. Fonte: Elaborado pela autora. 

GRADE DE HORÁRIO - 7º ANO 

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

7:30 as 8:20 
CIÊNCIAS INGLÊS MATEMÁTICA ED. FÍSICA ARTES 

Professor(a) 2 Professor(a) 13 Professor(a) 14 Professor(a) 4 Professor(a) 1 

8:20 as 9:10 
CIÊNCIAS INGLÊS MATEMÁTICA ED. FÍSICA PROJETO 

Professor(a) 2 Professor(a) 13 Professor(a) 14 Professor(a) 4 Professor(a) 19 

9:10 as 10:00 
CIÊNCIAS HISTÓRIA MATEMÁTICA ENS. RELIGIOSO PORTUGUÊS 

Professor(a) 2 Professor(a) 12 Professor(a) 14 Professor(a) 7 Professor(a) 16 

10:00 as 10:20 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

10:20 as 11:10 
GEOGRAFIA HISTÓRIA PORTUGUÊS PROD. TEXTUAL PORTUGUÊS 

Professor(a) 9 Professor(a) 12 Professor(a) 16 Professor(a) 18 Professor(a) 16 

11:10 as 12:00 
GEOGRAFIA MATEMÁTICA PORTUGUÊS PROD. TEXTUAL   

Professor(a) 9 Professor(a) 14 Professor(a) 16 Professor(a) 18   

12:00 as 12:50 
  MATEMÁTICA       

  Professor(a) 14       

 

Tabela 10 - Grade de horários real de 2019 do 8o ano. Fonte: Elaborado pela autora. 

GRADE DE HORÁRIO - 8º ANO 

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

7:30 as 8:20 
ARTES MATEMÁTICA CIÊNCIAS PORTUGUÊS PROJETO 

Professor(a) 1 Professor(a) 14 Professor(a) 3 Professor(a) 16 Professor(a) 19 

8:20 as 9:10 
MATEMÁTICA MATEMÁTICA CIÊNCIAS PORTUGUÊS PROD. TEXTUAL 

Professor(a) 14 Professor(a) 14 Professor(a) 3 Professor(a) 16 Professor(a) 17 

9:10 as 10:00 
MATEMÁTICA ED. FÍSICA CIÊNCIAS INGLÊS PROD. TEXTUAL 

Professor(a) 14 Professor(a) 4 Professor(a) 3 Professor(a) 13 Professor(a) 17 

10:00 as 10:20 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

10:20 as 11:10 
MATEMÁTICA ED. FÍSICA GEOGRAFIA INGLÊS   

Professor(a) 14 Professor(a) 4 Professor(a) 11 Professor(a) 13   

11:10 as 12:00 
  HISTÓRIA GEOGRAFIA ENS. RELIGIOSO PORTUGUÊS 

  Professor(a) 12 Professor(a) 11 Professor(a) 7 Professor(a) 16 

12:00 as 12:50 
  HISTÓRIA     PORTUGUÊS 

  Professor(a) 12     Professor(a) 16 
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Tabela 11 - Grade de horários real de 2019 do 9o ano. Fonte: Elaborado pela autora. 

GRADE DE HORÁRIO - 9º ANO 

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

7:30 as 8:20 
HISTÓRIA FÍSICA GEOGRAFIA INGLÊS PORTUGUÊS 

Professor(a) 12 Professor(a) 8 Professor(a) 11 Professor(a) 13 Professor(a) 16 

8:20 as 9:10 
HISTÓRIA FÍSICA GEOGRAFIA INGLÊS PORTUGUÊS 

Professor(a) 12 Professor(a) 8 Professor(a) 11 Professor(a) 13 Professor(a) 16 

9:10 as 10:00 
PROD. TEXTUAL FÍSICA   ED. FÍSICA PROJETO 

Professor(a) 17 Professor(a) 8   Professor(a) 4 Professor(a) 19 

10:00 as 10:20 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

10:20 as 11:10 
PROD. TEXTUAL MATEMÁTICA CIÊNCIAS ED. FÍSICA ENS. RELIGIOSO 

Professor(a) 17 Professor(a) 15 Professor(a) 3 Professor(a) 4 Professor(a) 7 

11:10 as 12:00 
ARTES MATEMÁTICA CIÊNCIAS PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

Professor(a) 1 Professor(a) 15 Professor(a) 3 Professor(a) 16 Professor(a) 15 

12:00 as 12:50 
  MATEMÁTICA CIÊNCIAS PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

  Professor(a) 15 Professor(a) 3 Professor(a) 16 Professor(a) 15 

 

A Tabela 13 apresenta uma comparação entre os resultados das funções 

objetivos do cenário real de 2019 versus cenário ideal, pode-se observar que no 

cenário real de 2019 nenhuma função objetivo conseguiu alcançar o seu mínimo ideal. 

O cenário real de 2019 possui 3 aulas vagas, nenhuma turma teve a disciplina de 

educação física ministrada no último horário e 10 matérias foram separadas pelo 

recreio. Enquanto no cenário ideal, foi obtido zero aula vaga, apenas 1 turma não teve 

educação física no último horário e só 4 matérias foram separadas pelo recreio. 

A partir da análise das grades de horários atuais, também foi observado que uma 

das restrições fortes não foi atendida, porque no 9o ano ocorreu de ter 2 matérias de 

3 tempos no mesmo dia, o que não é permitido no cenário ideal. 

 

Tabela 12 - Cenário Real x Cenário Ideal 

Cenário 2019 Real Cenário Ideal 
#Aulas 
Vagas #e.f. #Recreio #Aulas 

Vagas 
#e.f. #Recreio 

3 4 10 0 1 4 
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5.4 PROPOSTA DE MELHORIA 

Nesta seção é proposta uma nova função objetivo que visa minimizar o número 

de dias que um professor vai a escola. A nova função objetivo busca, de preferência, 

alocar as matérias de um mesmo professor em um mesmo dia, para diminuir os custos 

com transporte e o tempo que o professor passa no trânsito. Esse critério pode ajudar 

no desempenho do docente e evitar que ele opte por dar aula em outra instituição.  

 

5.4.1 ADAPTAÇÃO DO MODELO 

Para a nova proposta se faz necessário a adição das seguintes variáveis: 

𝑠𝑝 → Variável inteira não negativa que vai dizer quantos dias o professor 𝑝 vai a 

escola. 

𝑠′𝑝𝑑 = {
1, se o professor 𝑝 leciona no dia 𝑑.

0,  caso contrário.                                 
 

A nova função objetivo é adicionada a atual ponderada pelo peso 𝛼4. Tal função 

é descrita da seguinte maneira: 

𝑓4: 𝑚𝑖𝑛 ∑𝑠𝑝
𝑝∈𝑃

 

Para o cálculo correto das novas variáveis, adiciona-se a restrições: 

|𝐻| × 𝑠′𝑝𝑑 ≥∑∑𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ
ℎ∈𝐻𝑡∈𝑇

, ∀ 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑑 ∈ 𝐷 

 

(x1) 

𝑠𝑝 = ∑𝑠𝑝𝑑
′

𝑑∈𝐷

, ∀𝑝 ∈ 𝑃 (x2) 

 

Nas restrições (𝑥1) que tem-se que 𝑠′𝑝𝑑 vai assumir valor um toda vez que o 

professor 𝑝 for atribuído ao menos uma turma 𝑡 em algum horário ℎ no dia 𝑑 

(∑ ∑ 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ ≥ 1)ℎ∈𝐻𝑡∈𝑇 . No caso extremo, o professor leciona em todos os horários 

neste dia (∑ ∑ 𝑥𝑝𝑡𝑑ℎ = |𝐻|)ℎ∈𝐻𝑡∈𝑇 . Por tal motivo, multiplica-se essa constante no lado 

esquerdo da restrição. Já nas restrições (𝑥2) tem que o número dias que o professor 

𝑝 leciona é igual a soma das variáveis binárias 𝑠′ associadas a este professor, 

variando os dias da semana. 
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5.4.2 RESULTADOS DA PROPOSTA DE MELHORIA 

A proposta de melhoria foi executada adicionando a função objetivo 𝑓4 com peso 

𝛼4 = 1 e as restrições 𝑥1 e 𝑥2 ao cenário “ideal” (𝛼1 = 10, 𝛼2 = 1 e 𝛼3 = 100). As 

grades de horário seguindo a proposta de melhoria  para as turmas do 6o, 7o, 8o e 9o 

ano podem ser observadas nas Tabelas 14 15 16 e 17, respectivamente. 

 

Tabela 13 - Proposta de Melhoria - Grade de horários do 6o ano. Fonte: Elaborado pela autora. 

GRADE DE HORÁRIO - 6º ANO 

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

7:30 as 8:20 
 INGLÊS PORTUGUÊS PORTUGUÊS PROJETO 

 Professor(a) 13 Professor(a) 16 Professor(a) 16 Professor(a) 19 

8:20 as 9:10 
HISTÓRIA INGLÊS PORTUGUÊS ENS. RELIGIOSO PROD. TEXTUAL 

Professor(a) 12 Professor(a) 13 Professor(a) 16 Professor(a) 7 Professor(a) 17 

9:10 as 10:00 
HISTÓRIA ARTES PORTUGUÊS ED. FÍSICA PROD. TEXTUAL 

Professor(a) 12 Professor(a) 1 Professor(a) 16 Professor(a) 4 Professor(a) 17 

10:00 as 10:20 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

10:20 as 11:10 
GEOGRAFIA MATEMÁTICA MATEMÁTICA ED. FÍSICA CIÊNCIAS 

Professor(a) 9 Professor(a) 14 Professor(a) 14 Professor(a) 4 Professor(a) 2 

11:10 as 12:00 
GEOGRAFIA MATEMÁTICA MATEMÁTICA  CIÊNCIAS 

Professor(a) 9 Professor(a) 14 Professor(a) 14  Professor(a) 2 

12:00 as 12:50 
 MATEMÁTICA   CIÊNCIAS 

 Professor(a) 14   Professor(a) 2 
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Tabela 14 - Proposta de Melhoria - Grade de horários do 7o ano. Fonte: Elaborado pela autora. 

GRADE DE HORÁRIO - 7º ANO 

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

7:30 as 8:20 
GEOGRAFIA ED. FÍSICA MATEMÁTICA ENS. RELIGIOSO CIÊNCIAS 

Professor(a) 9 Professor(a) 4 Professor(a) 14 Professor(a) 7 Professor(a) 2 

8:20 as 9:10 
GEOGRAFIA ED. FÍSICA MATEMÁTICA PROD. TEXTUAL CIÊNCIAS 

Professor(a) 9 Professor(a) 4 Professor(a) 14 Professor(a) 17 Professor(a) 2 

9:10 as 10:00 
ARTES INGLÊS MATEMÁTICA PROD. TEXTUAL CIÊNCIAS 

Professor(a) 1 Professor(a) 13 Professor(a) 14 Professor(a) 17 Professor(a) 2 

10:00 as 10:20 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

10:20 as 11:10 
MATEMÁTICA INGLÊS PORTUGUÊS PORTUGUÊS PROJETO 

Professor(a) 14 Professor(a) 13 Professor(a) 16 Professor(a) 16 Professor(a) 19 

11:10 as 12:00 
MATEMÁTICA HISTÓRIA PORTUGUÊS PORTUGUÊS   

Professor(a) 14 Professor(a) 12 Professor(a) 16 Professor(a) 16   

12:00 as 12:50 
  HISTÓRIA       

  Professor(a) 12       

 

Tabela 15 - Proposta de Melhoria - Grade de horários do 8o ano. Fonte: Elaborado pela autora. 

GRADE DE HORÁRIO - 8º ANO 

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

7:30 as 8:20 
MATEMÁTICA MATEMÁTICA CIÊNCIAS INGLÊS   

Professor(a) 14 Professor(a) 14 Professor(a) 3 Professor(a) 13   

8:20 as 9:10 
MATEMÁTICA MATEMÁTICA CIÊNCIAS INGLÊS   

Professor(a) 14 Professor(a) 14 Professor(a) 3 Professor(a) 13   

9:10 as 10:00 
MATEMÁTICA ED. FÍSICA CIÊNCIAS ENS. RELIGIOSO PROJETO 

Professor(a) 14 Professor(a) 4 Professor(a) 3 Professor(a) 7 Professor(a) 19 

10:00 as 10:20 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

10:20 as 11:10 
ARTES ED. FÍSICA GEOGRAFIA PROD. TEXTUAL PORTUGUÊS 

Professor(a) 1 Professor(a) 4 Professor(a) 11 Professor(a) 17 Professor(a) 16 

11:10 as 12:00 
HISTÓRIA   GEOGRAFIA PROD. TEXTUAL PORTUGUÊS 

Professor(a) 12   Professor(a) 11 Professor(a) 17 Professor(a) 16 

12:00 as 12:50 
HISTÓRIA   PORTUGUÊS   PORTUGUÊS 

Professor(a) 12   Professor(a) 16   Professor(a) 16 
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Tabela 16 - Proposta de Melhoria - Grade de horários do 9o ano. Fonte: Elaborado pela autora. 

GRADE DE HORÁRIO - 9º ANO 

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

7:30 as 8:20 
  ARTES   ED. FÍSICA PORTUGUÊS 

  Professor(a) 1   Professor(a) 4 Professor(a) 16 

8:20 as 9:10 
MATEMÁTICA HISTÓRIA GEOGRAFIA ED. FÍSICA PORTUGUÊS 

Professor(a) 15 Professor(a) 12 Professor(a) 11 Professor(a) 4 Professor(a) 16 

9:10 as 10:00 
MATEMÁTICA HISTÓRIA GEOGRAFIA INGLÊS PORTUGUÊS 

Professor(a) 15 Professor(a) 12 Professor(a) 11 Professor(a) 13 Professor(a) 16 

10:00 as 10:20 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

10:20 as 11:10 
FÍSICA MATEMÁTICA CIÊNCIAS INGLÊS PROD. TEXTUAL 

Professor(a) 8 Professor(a) 15 Professor(a) 3 Professor(a) 13 Professor(a) 17 

11:10 as 12:00 
FÍSICA MATEMÁTICA CIÊNCIAS ENS. RELIGIOSO PROD. TEXTUAL 

Professor(a) 8 Professor(a) 15 Professor(a) 3 Professor(a) 7 Professor(a) 17 

12:00 as 12:50 
FÍSICA MATEMÁTICA CIÊNCIAS PORTUGUÊS PROJETO 

Professor(a) 8 Professor(a) 15 Professor(a) 3 Professor(a) 16 Professor(a) 19 

 

A Tabela 18 apresenta os valores das funções objetivo para a poposta de melhoria 

e o cenário “ideal” calculado anteriormente, pode-se observar que na proposta de 

melhoria para reduzir a média de dias que os professor precisam ir à escola, foi 

necessário aumentar o número de vezes que a disciplina de educação física não foi 

ministrada no último horário.  

Também pode-se concluir que considerando uma margem de erro, o modelo do 

cenário ideal para o ano de 2019 já proporcionava um valor razoável para a média de 

dias que os professores precisariam ir à escola, se comparado com a proposta de 

melhoria, contudo isso não necessariamente vai ser verdade para todos os anos, o 

que torna importante para a escola não desconsiderar a proposta de melhoria quando 

for gerar sua grade. 

 

Tabela 17 - Proposta de Melhoria x Cenário “Ideal” 

Proposta de Melhoria Cenário “Ideal” 
#Aulas 
Vagas #e.f. #Recreio Média de 

dias 
#Aulas 
Vagas 

#e.f. #Recreio 
Média de 

dias 

0 2 4 1,3 0 1 4 1,4 
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6 CONCLUSÃO 
 

Este trabalho teve como principal objetivo a proposição de um modelo 

matemático para a criação da grade de horários de uma Instituição de Ensino 

Fundamental. O modelo foi desenvolvido para automatizar tal atividade, que até então 

era executada de forma manual, demandando muito tempo e não resultando na 

solução ótima. 

Para auxiliar no desenvolvimento do modelo foi elaborado um referencial 

teórico relativo a PPHE e PLI, posteriormente foram levantadas todas as 

características e restrições da grade de horários da escola estudada no ano de 2019. 

Estas restrições e características foram então transformadas em variáveis e equações 

para a implementação do modelo de PLI. Com o modelo pronto e rodando foram 

geradas as novas grades de horário para a escola. 

A partir da aplicação de tal modelo foi possível concluir que as técnicas 

implementadas favoreceram a obtenção de uma solução satisfatória e eficiente para 

o problema. Tanto a solução proposta quanto a grade de horários que a escola utilizou 

em 2019 atendem todas as restrições fortes, contudo a abordagem utilizada permitiu 

atender um número muito maior de restrições fracas. 

 Com a solução proposta, a nova grade de horários conseguiu fazer com que a 

disciplina de educação física não fosse alocada no último horário apenas uma vez, 

conseguiu zerar o número de aulas vagas, e separar somente 4 matérias pelo recreio, 

que é o menor valor possível, visto a disponibilidade de dias e horários dos 

professores e a carga horária das disciplinas de educação física e inglês. Enquanto 

que a grade de horários do ano de 2019 tinha todas as disciplinas de educação física 

alocadas em horários que não eram os últimos, 3 aulas vagas e 10 matérias 

separadas pelo recreio. 

Já a proposta de melhoria, que além de buscar atender as restrições fracas 

citadas acima, também tinha como objetivo minimizar o número de dias que os 

professores precisariam ir à escola, também zerou o número de aulas vagas e separou 

apenas 4 matérias pelo recreio. E apesar de não ter conseguido alocar educação física 

no último horário em dois momentos, reduziu a média de dias que os professores 

precisariam ir à escola para 1,3 dias, contra 1,4 dias da primeira solução proposta. 

Embora essa diferença pareça baixa, vale ressaltar que foi calculada apenas para as 

condições do ano de 2019, podendo ser bem maior para outros anos. 
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O modelo atual é específico para a escola estudada, por esse motivo foi 

considerado que cada professor leciona uma única disciplina, que é uma característica 

atual da escola. Para trabalhos futuros, recomenda-se adaptar o modelo para atender 

melhor as condições de diferentes unidades de ensino, podendo ser bastante 

relevante, dado a diversidade das instituições de ensino no país. 
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