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EDITAL

AVALIAÇÃO DE EXTRAORDINÁRIO DOMÍNIO DE CONTEÚDO

 

A Banca de avaliação de extraordinário domínio de conteúdo, composta pelos professores Thiago Alves de
Queiroz (presidente), José dos Reis Vieira de Moura Jr. e Donald Mark Santee, lotados no Instituto de
Matemática e Tecnologia (IMTec), nomeada pela Portaria SEI 89 (documento nº 2491070 ) expedida pelo
Diretor Pró Tempore do IMTec: Prof. Celso Vieira Abud,

Considerando a solicitação da estudante Marcelo Henrique Stoppa (matrícula nº 202002682), processo SEI
nº 23070.058211/2020-65,

Considerando a Resolução CEPEC nº 1557R de 2017 que dispõe sobre o Regulamento Geral dos Cursos de
Graduação (RGCG), especificamente a Seção VII que trata Da Dispensa de Componente Curricular por
Extraordinário Domínio de Conteúdo,

RESOLVE:

Divulgar este Edital sobre o processo avaliativo, para conhecimento da comunidade acadêmica, contendo os
critérios e a sistemática de avaliação para aferir extraordinário domínio de conteúdo relacionado à disciplina
Pesquisa Operacional, do estudante supramencionado.

 

1. DA AVALIAÇÃO

1.1. A avaliação da disciplina constará de uma prova teórica, com questões dissertativas, no valor total de 10
(dez) pontos. Cada questão respondida incorretamente ou não respondida corresponderá a 0,0 (zero) ponto.
Para a aprovação, a estudante deverá obter uma nota mínima igual a 8 (oito) pontos.

1.2. Os conteúdos a serem avaliados constam no plano de ensino vigente da disciplina, aprovado no
Conselho Diretor do IMTec, e correspondem  precisamente, os conteúdos:

Modelagem de problemas: princípios da modelagem, modelos de otimização. Modelos de
programação linear: característica e formulação. Método simplex: fundamentos teóricos, algoritmo
primal simplex, outros algoritmos de programação linear. Dualidade e sensibilidade: teorema das
folgas complementares, dual simplex, interpretação econômica. Programação Linear Inteira:
formulações e complexidade. Otimalidade: relaxações e limitantes. Solucionando modelos através de
um resolvedor.

1.3. A bibliografia da disciplina Pesquisa Operacional consiste das seguintes obras nas bibliografias básica
e complementar:

M. C. Goldbarg e H. P. Luna. Otimização Combinatória e Programação Linear: modelos e algoritmos.
2ª ed. Editora Elsevier – Campus. 2005.
M. Arenales, V. Armentano, R. Morabito e H. Yanasse. Pesquisa Operacional. Editora Elsevier –
Campus. 2007.
D. A. Moreira. Pesquisa Operacional - curso introdutório. 2ª ed. Editora Cengage Learning. 2010.
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M. P. E. Lins e G. M. Caloba. Programação Linear – com aplicações em teoria dos jogos e avaliação
de desempenho. 1ª ed. Editora Interciência. 2006.
D. Prado. Programação linear. 5ª ed. Belo Horizonte: Editora INDG. 2007.
M. Bazaraa, J. Jarvis e H. Sherali. Linear Programming and Network Flows. 3ª ed. John Wiley and
Sons. 2004.

2. DA DATA E DO HORÁRIO DA AVALIAÇÃO:

2.1. A avaliação será realizada no dia 09/12/2021 (nove do mês de dezembro de 2021), iniciando às 09:00
(nove horas), horário de Brasília.

2.2. A prova terá duração mínima de 30 (trinta) minutos e duração máxima de 5 (cinco) horas.

 

3. DO LOCAL

3.1. No dia da prova o estudante deverá acessar a sala do Google Meet https://meet.google.com/ysw-xynv-
pvx no horário indicado no item 2.1 deste edital. Se ocorrerem problemas para o primeiro acesso, o estudante
deve entrar em contato com o Prof. Thiago Alves de Queiroz através do e-mail taq@ufcat.edu.br. O
estudante precisa entrar na sala do Google Meet, no horário indicado, para ter acesso a prova escrita. Esta
deverá ser respondida em papel e logo após o término, o estudante deverá produzir fotografias da resolução
feita em papel, gerar um único arquivo .pdf  com as fotogradias e então enviar o arquivo .pdf para o e-mail
taq@ufcat.edu.br. Após ter acesso a prova, o estudante não precisa permanecer na sala do Google Meet,
devendo, no entanto, enviar a resolução da prova dentro da duração máxima estabelecida no item 2.2 deste
edital. Havendo problemas técnicos de conexão, a prova será cancelada e uma nova data reagendada para
uma nova avaliação.

 

4. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DEMAIS PROVIDÊNCIAS

4.1. A Banca Examinadora encaminhará ao Diretor Pró Tempore do IMTec, via SEI, no prazo máximo de
dez (10) dias úteis contados a partir da data da realização da prova, Ata contendo o resultado (nota final) da
avaliação, assim como cópia digitalizada (e autenticada via SEI) da prova, para compor o processo no SEI.

4.2. Depois de recebido o resultado da avaliação, o Diretor Pró Tempore do IMTec fará o encaminhamento
ao Conselho Diretor da Unidade, para homologação.

4.3. Após a homologação, em caso de aprovação, será registrada pela Coordenação do Curso do estudante,
no histórico acadêmico, a nota final obtida e a carga horária total da disciplina.

4.4. Em seguida, o resultado será informado ao estudante.

4.5. Finalizados todos os procedimentos, o processo será enviado à Diretoria de Administração Acadêmica
para arquivamento.

4.6. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Banca de avaliação de extraordinário domínio de
conteúdo.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Alves De Queiroz, Professor do Magistério
Superior, em 30/11/2021, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Donald Mark Santee, Professor do Magistério Superior,
em 01/12/2021, às 10:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

http://meet.google.com/wys-ocvf-puz
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
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Documento assinado eletronicamente por Jose Dos Reis Vieira De Moura Junior, Professor do
Magistério Superior, em 01/12/2021, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2520743 e
o código CRC 986D5738.

Referência: Processo nº 23070.058211/2020-65 SEI nº 2520743
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