
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO                                                                        
ESCOLA DE MINAS                                                                                                         

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO,                 
ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA - DEPRO 

      

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Problema de Alocação de Salas em uma universidade brasileira: 
aplicação e criação de ferramenta de trabalho 

	  

	  

	  

	  

	  

Otávio Rocha Geraldo 

 

 

 

Ouro Preto – MG 

2017



Otávio Rocha Geraldo 

otaviorgeraldo@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Problema de Alocação de Salas em uma universidade brasileira: 
aplicação e ferramenta de trabalho 

 

 

 

 

Monografia submetida à apreciação da 
banca examinadora de graduação em 
Engenharia de Produção da 
Universidade Federal de Ouro Preto, 
como parte dos requisitos necessários 
para a obtenção de grau de graduado em 
Engenharia de Produção. 

 

 

 

 

Orientador: Profº André Luís Silva  

 

Ouro Preto – MG 

2017



Folha de Rosto (verso) – Ficha catalográfica                                                            
Deverá ser elaborada pelo profissional bibliotecário de sua  Unidade ou da Biblioteca Ce ntral, objetivando a 
padronização das entradas de autor, orientador e definição dos cabeçalhos de assunto à partir de índices de 
assuntos reconhecidos internacionalmente.

0xxx 

SOBRENOME, Nome do autor. Título da monografia. 2017  YY páginas. 

Orientador: Profº André Luís Silva. 

Monografia (Graduação) – Universidade Federal de Ouro Preto. Escola de Minas. 
Departamento de Engenharia de Produção, Administração e Economia. 

1.  Palavra chave.  2.  Palavra chave.  3.  Palavra chave.  4.  Palavra chave.  5.  
Palavra chave. 

I.  Universidade Federal de Ouro Preto.  Escola de Minas. Departamento de 
Engenharia de Produção, Administração e Economia. II. Título.  

  

                                                   CDU: xxx.x 



Otávio Rocha Geraldo 

 

 

Problema de Alocação de Salas em uma universidade brasileira: 
aplicação e ferramenta de trabalho 

 

 
Monografia julgada e aprovada em xx de yyyyyy de 20zz como requisito parcial para 

obtenção do grau de Engenheiro de Produção no curso de Engenharia de Produção da 

Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

  

______________________________________________ 

Profº. André Luís Silva 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Orientador 

  

 

_______________________________ 

Profº.____________________ 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Examinador 

 

 

______________________________ 

Profº.___________________ 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Examinador 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço a força gasta em cada passo dado por mim nessa jornada. Paro, olho para trás e 

digo: Consegui. E se consegui, os devo com muito carinho à minha família, em especial 

aos meus pais, e meus avós. Aos meus pais, agradeço a força e esperança em mim 

depositados. Aos meus avós, a toda base que me ensinaram. Todas as virtudes que sigo e 

que se transformaram em valores. 

Agradeço às pessoas que, no meio dessa caminhada me deram um voto de confiança. Aos 

amigos, amores, professores e pessoas que cruzaram minha rota e que, de alguma forma, 

me alçaram em momentos de escuridão. 

Agradeço também aos puxões de orelha de meu orientador, além de sua crença em meu 

potencial, talvez, sem isso, nem um terço desse trabalho estaria completo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Na queda ou na ascensão, minha atitude vai além 
E tem disposição para o mal e pro bem 

Talvez eu seja um sádico, um anjo, um mágico 
Juiz ou réu, um bandido do céu 

Malandro ou otário, quase sanguinário 
Franco atirador se for necessário 

Revolucionário, insano ou marginal 
Antigo e moderno, imortal. ” 

Mano Brown 



RESUMO 
 

Geraldo R., Otávio. Problema de Alocação de Salas em uma universidade brasileira: 

aplicação e ferramenta de trabalho. 2017. Monografia (Graduação em Engenharia de 

Produção). Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

 

A gestão administrativa de diversas instituições requer o manuseio de recursos para seu 

bom funcionamento. No caso de uma universidade, além de recursos físicos não duráveis, 

seu funcionamento baseia-se na alocação de recursos renováveis: aulas, professores, salas 

de aula. Isso garante o funcionamento da instituição. O estudo proposto é o estudo de caso 

de um problema de alocação de salas de aula em uma universidade brasileira, incluindo a 

aplicação e criação de uma ferramenta de trabalho para a gerência do quadro de horários 

em tempo hábil facilitando as decisões administrativas. 

 

Palavras-chaves: gestão, alocação de recursos, quadro de horários, alocação de salas, 

universidade.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Geraldo R., Otávio. Problem of Room Allocation in a Brazilian university: application 

and work flow. 2017. Course Work Conclusion (Graduate in Industrial Engineering). 

Federal University of Ouro Preto. 

 

 

 

The administrative management of several institutions requires the handling of resources 

for its proper functioning. In the case of a university, in addition to non-durable physical 

resources, its functioning is based on the allocation of renewable resources: classes, 

teachers, classrooms. This ensures the functioning of the institution. The proposed study is 

the case study of a classroom allocation problem in a Brazilian university, including the 

application and creation of a work tool to create the schedule in a timely manner 

facilitating administrative decisions. 

Key-words: management, resources allocation, scheduling, timetable, university. 
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1  INTRODUÇÃO AO ESTUDO 
Em escolas e universidade, há um grupo considerável de atividades que são realizadas 

frequentemente para se fazer frente às próprias demandas. Exemplo destas atividades são: 

criação de horários das disciplinas, alocação destas disciplinas em salas, dentre outras. 

Neste contexto, vale destacar que estas atividades não são triviais, além de poderem ser 

consideradas de ‘grande complexidade’. Neste texto, ‘grande complexidade’ está se 

referindo a uma atividade cujas variáveis envolvidas crescem de forma exponencial e 

tomam tempo razoável para se obter uma resposta. Outro item que também influencia neste 

adjetivo de ‘grande complexidade’ refere-se ao quanto estas variáveis estão relacionadas 

umas com as outras. No contexto do trabalho aqui apresentado, as variáveis são entendidas 

como: cursos, disciplinas, horários, salas, professores e estudantes. Já algumas das relações 

podem ser descritas da seguinte forma: cada disciplina deve ser vinculada a exatamente 

uma única sala, cada professor pode estar somente em uma sala, e assim as outras. 

O Problema de Alocação de Salas é um problema NP-difícil tal como apresentado em Even 

et al. (1975), Even et al. (1976), Garey and Jonhson (1979) and Cooper and Kingston 

(1996).  

Além da demonstração matemática sobre a complexidade NP-difícil do problema, há na 

literatura resultado de pesquisas sobre outras perspectivas. Uma delas é sobre a solução do 

problema. O Quadro 01 apresenta algumas das soluções empregadas para tratar do 

Problema de Alocação de Salas. 

Há também trabalhos sobre aplicação do Problema de Alocação de Salas em questões 

reais. Um exemplo desta aplicação é apresentado em Woumans, Boeck, Beliën and 

Creemers (2013) que resolveram o problema na KU Leuven campus Brussels (Bélgica). 

Eles utilizaram um algoritmo híbrido com duas abordagens para tratar da alocação de salas 

em exames e provas. 

Outro exemplo de aplicação se viu no Egito (Abdelhailim e El Khayat, 2014), onde os 

pesquisadores solucionaram um problema desse tipo de escopo usando algoritmos 

genéticos aplicados a uma fonte real de dados provida pela “Faculty of Commerce” na 

Alexandria University. 

 

 



Autor	   Método	  

Welsh & Powell, 1967	   Graph coloring problem	  

Selim, 1988	   Separated graph vertices	  

Lewis, 2006; Obit, 2010	   IP/LP method	  

Alvarez, Crespo, and Tamarit, 2002	   Tabu search algorithm	  

Kostuch, 2005	   Hybrid algorithm	  

Jat and Shengxiang, 2008	   Memetic algorithm	  

Khonggamnerd and Innet, 2009	   Evolutionary and genetic 

algorithms	  

Obit, 2010	   Ant colony optimization 

algorithm	  

Quadro 01: Métodos de solução do Problema de Alocação de Salas. 

No texto aqui apresentado será também apresentada uma aplicação em um problema real 

em uma universidade brasileira. Tambem será apresentada a ferramenta de trabalho criada 

para o funcionário da universidade que faz a referida alocação de salas.  

1.1 Justificativa do Trabalho 
A justificativa para a realização deste trabalho pode ser feita sobre dois principais 

argumentos. O primeiro deles refere-se ao fato do problema citado se vê em instância real, 

sendo um causador de empecilhos administrativos na gestão de instituições acadêmicas. 

Além desta primeira justificativa, a segunda se baseia na necessidade do estudo, do 

entendimento, bem como da resolução do problema para melhor compreensão de sua 

natureza.  

1.2 Objetivo 
O objetivo desse trabalho pode ser descrito em objetivo geral e objetivos específicos, tal 

como se segue. 

1.2.1 Objetivo geral 



O objetivo desse estudo é a criação de uma plataforma para a alocação de salas de aula. O 

objetivo da plataforma foi, em si, um software que utiliza de um algoritmo a fim de atingir 

a maximização da utilização das salas de aula na amostra do prédio estudado. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos desse trabalho podem ser dados a partir dos seguintes itens: 

a) Revisão de Literatura – A título de embasar a pesquisa a fim de 
solidificar a aplicação 

b) Especificação do Caso Estudado – Com intuito de objetivar os 
resultados 

c) Descrição do algoritmo – Como forma de detalhar o funcionamento da 
solução 

d) Apresentação do Sistema 

1.3 Estrutura do Trabalho 
Para tanto, o texto está estruturado em 4 partes, sendo elas: a primeira com a introdução; a 

segunda parte com a revisão de literatura sobre o Problema de Alocação de Salas; a 

terceira com a aplicação propriamente dita e a ferramenta de trabalho criada; por último as 

considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 PROBLEMA DE ALOCAÇÃO DE SALAS 
Problemas de alocação são vistos na literatura desde o início da década de 60. Um dos 

primeiros artigos publicados data-se de 1961 com o trabalho voltado ao agendamento de 

exames de raio-x (Rose,1961). Na mesma década, podemos encontrar outros trabalhos 

relacionados à alocação de horários como visto por Csima e Gotlieb (1964). Os autores 

focaram os estudos em escolas. Outro exemplo, no mesmo período, veio de Duncan (1965) 

cujo escopo do estudo foram escolas, também. 

É importante realçar, como introduzido, que a alocação de salas é um problema de natureza 

NP-Difícil como apresentado por Even et al. (1976), Garey and Johnson (1979) e Cooper e 

Kingston (1996). 

A ideia principal sobre alocação de salas é dada por Socha et al. (2006). É tido como um 

típico problema enfrentado por qualquer instituição no mundo. A definição básica se dá 

pelo seguinte: um número de recursos – neste caso aulas e cursos – deve ser encaixado em 

um cronograma de atividades de um prédio institucional, a fim de que o cronograma de 

atividades seja viável a instituição, tendo um certo número de preferências e restrições 

satisfeito e maximizado.  

A outras pesquisas apresentadas na literatura as quais citam várias definições do problema 

de alocação de salas de aula em cronograma como visto em N. Pillay (2013), R. Lewis 

(2008), Babaei et al. (2014) e Pandey e Sharma (2016). Além do mais, baseado nessas 

pesquisas, é possível classificar o projeto aqui apresentado como um “University Course 

Timetabling Problem (UTCP) ” – isto é, um problema de alocação de salas de cursos em 

Universidades.  

Além dessas pesquisas, outros pesquisadores já estudaram com base na solução para o 

problema de alocação de salas. Considerando esses métodos, é possível o agrupamento de 

dois tipos de solução. O primeiro deles é o de solução exata e, o outro, o de métodos 

aproximativos, como as heurísticas. 



A tabela 02 apresenta alguns exemplos de métodos exatos e a tabela 03, alguns métodos 

aproximativos. 

 

Author	   Method	  

Burke et. Al,	  2012	   Branch-and-Cut	  

 Santos, Uchoa, Ochi and Maculan, 2010 Strong bounds with cut and column 

generation 

Trespalacios and Grossmann, 2016	   Lagrangean Relaxation 

 Quadro 02: Métodos exatos de solução. 

Author	   Method	  

Schönberger, Mattfeld and Kopfer, 2004	   Memetic Algorithm	  

Fonseca and Santos, 2014	   Variable Neighborhood Search	  

Dorneles, Araújo and Buriol, 2014	   Fix-and-optimize heuristic 

Sigl et al 2003; Yousef et al 2106; Yang 
and Jat, 2011;   

Genetic algorithm 

Irene et al, 2009; Qarouni-Fard et al 
2007. 

PSO-Based 

Badoni and Gupta, 2015 Ant Colony Optimization – Based 

Karami and Hasanzadeh, 2012 Hybrid Genetic Algorithm 

Nelson et al 2013  Simulated Annealing 

Quadro 03: Métodos de solução por aproximação. 

Desse modo, uma alocação (ou solução) s pode ser medida com base em duas 

componentes, uma de inviabilidade (g(s)), a qual mede o não atendimento aos requisitos 

essenciais, e outra de qualidade (h(s)), a qual avalia o não atendimento aos requisitos 

considerados não-essenciais. A função objetivo f que associa cada solução s do espaço de 

soluções a um número real f(s), e que deve ser minimizada, pode ser expressada (Souza et. 

Al, 2012). Ainda segundo Souza et. al (2012), a função objetivo é dada da seguinte forma: 



 

 

Dentro do estudo de UTCP, é notável denotar neste trabalho que há grupos de 

“benchmark” de instancias usadas para testar tais métodos solutivos. Instâncias são dados, 

reais ou fictícios, moldados para encaixar situações para serem simuladas em ambiente 

computacional. Elas auxiliam medir o tempo de solução bem como a eficácia e confiança 

dos resultados apresentados. Alguns “inputs” de dados para problemas de alocação de salas 

estão disponíveis em http://www.unitime.org. Outro “set” é descrito por Gaspero e Schaerf 

(2003) no site: “http://tabu.diegm.uniud.it/ctt/index/php - onde é possível encontrar 

diversas instâncias de problemas de alocação.  

 

2.1 Exemplo de aplicações 

Na literatura é possível de observar os estudos destinados a apresentar as aplicações desta 

área de otimização em problemas reais e suas consequências. Dentre as consequências 

pode-se citar: adaptação do modelo matemático às restrições impostas, criação de novas 

variáveis ao problema, reedição do algoritmo para a solução, dentre outras. 

Um primeiro exemplo destas aplicações foi realizado em Singapura. Neste trabalho os 

pesquisadores computaram uma solução para o quadro de 1.350 exames e provas na 

National University of Singapore que incluiu 27.235 estudantes (Lim et al 2002). 



Outra aplicação foi realizada na University of Tsukuba (Japão). Naquele estudo os 

pesquisadores apresentaram uma solução baseado no algoritmo genético e narraram bons 

resultados ao problema (Kanok e Sakamoto, 2008). 

Na University of Indonesia tambêm houve um estudo semelhante onde o método de 

solução foi baseado no Simulate Anneling. Neste estudo os pesquisadores apresentaram 

redução de tempo considerável com o método utilizado, bem como o quanto a solução 

auxiliou os afetados pelo problema (Gunawan et al, 2012). 

Na Faculty of Science em Ibb University (Yemen) os pesquisadores também viabilizaram 

uma solução parecida ao problema narrado, porém estes se valeram da heurística Particle 

Swarm Optimization como solução (Irene et al, 2009). 

Por fim, na Jordania, os pesquisadores fizeram uma aplicação onde, além de narrarem o 

problema e suas implicações, apresentaram também a solução no formato de um sistema 

computacional (Turabieh and El-Daoud, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

3 APLICAÇÃO  

A aplicação do estudo é dividida entre seu contexto de situação do problema, variáveis e 

restrições, solução e resultados. 

3.1 Contexto  

Esta é uma aplicação do Problema de Alocação de Salas feito em um conjunto de blocos de 

salas de aula de uma universidade na cidade de Ouro Preto (Brasil). As figuras 01, 02, e 03 

apresentam onde fica Ouro Preto. 



 

Figura 01: Ouro Preto no mundo. 

Fonte: Google Maps®. 

    

Figura 02: Ouro Preto dentro do Brasil.  

Fonte: Google Maps®. 

  

Figura 03: Ouro Preto dentro do Estado de Minas. 

Fonte: Google Maps®. 

O objeto de pesquisa deste estudo foi um conjunto de salas de aula em um dos prédios da 

universidade local. Este conjunto é composto 26 salas, contendo capacidades variando 

entre 38 a 65 estudantes. A Tabela 3 apresenta quais são as salas e suas capacidades. 



Este grupo de salas atende a demandas de aulas ofertadas por 09 cursos de graduação. 

Cada um destes 09 cursos possui em média 350 alunos matriculados que cursam diversas 

disciplinas. A tabela 02 apresenta quantas disciplinas foram ofertadas nos anos 2014, 2015, 

2016 e 2017 para atender a demanda dos 09 cursos.  

Semestre letivo e ano Quantidade de disciplinas ofertadas 

2o – 2014 380 

1o – 2015 370 

2o – 2015 389 

1o – 2016 349 

2o – 2016 341 

1o – 2017 332 

Quadro 04: Quantidade de disciplinas ofertadas em cada semestre. 

Fonte: Banco de dados da universidade. 

É interessante observar que em cada ano há 2 semestres letivos. A queda na demanda de 

2015 a 2017 se explica pela construção de prédios novos para dois dos cursos citados no 

ano de 2016. Antes dessa data, todos os cursos vinculados ao prédio (aqui estudado) 

ministravam aulas ali. Vale salientar que a alocação de salas nos novos prédios não foi 

objeto deste estudo aqui apresentado. 

Para realizar a alocação das mais de 300 disciplinas nas salas disponíveis, há somente um 

funcionário encarregado desta função, exercendo uma carga horário de seis horas diárias. 

É importante salientar que este funcionário também tem as seguintes funções: 

a) Manutenção das salas do prédio incluindo preservação dos móveis e eletrônicos; 

b) Gerenciamento do corpo de funcionários da manutenção e limpeza dos prédios do 

complexo; 

c) Organização do horário e alocação de eventos extracurriculares; 

d) Realização da interlocução entre gestão superior, demais professores e alunos. 



O funcionário citado é estudante de graduação do curso de direito da universidade. É 

importante dizer da condição de estudante do funcionário citado, pois sua carga horaria de 

trabalho é reduzida para 06 horas por dia.  

Segundo este, a atividade de alocação tinha duração de cerca de 7 a 14 dias dependendo da 

demanda de aulas. Isso ocorria pelo fato da tarefa ser realizada manualmente na tentativa e 

erro.  

Vale destacar, ainda, que até a realização desta pesquisa não havia documentação da 

atividade. 

3.2 Variáveis e restrições 

A solução descrita fez frente aos seguintes dados do problema: 

• 1 único prédio com salas de aula; 

• 27 salas disponíveis; 

• 2 tipos de salas: sala de aula comum (23 salas) e salas de aula de desenho (3 salas); 

• 4 corredores onde ficam os gabinetes dos professores; 

• 6 dias por semana (segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e 

sábado); 

• 16 horários por dia (07:10, 08:20, 09:20, 10:10, 11:10, 12:00, 13:30, 14:20, 15:20, 

16:10, 17:10, 18:00, 19:00, 19:50, 21:00 e 21:50); 

• 187 professores (no semestre letivo 2017/1); 

• 2 semestres anuais; 

• 332 disciplinas ofertadas no prédio (no semestre letivo 2017/1); 

Os dois tipos de salas estão exemplificados nas figuras 04 e 05. 



  

Figura 04: Sala de Aula Comum. 

Fonte: Acervo próprio. 

Figura 05: Sala de aula com mesas de 

desenho. 

Fonte: Acervo próprio. 

A capacidade das salas é descrita pela Tabela 03, bem como o seu tipo.  

Número da sala Capacidade Tipo da sala 

1 38 Sala comum  

2 40 Sala comum 

3 60 Sala com mesas de desenho 

4 41 Sala comum 

5 38 Sala comum 

6 38 Sala comum  

7 38 Sala comum 

10 61 Sala comum 

11 43 Sala comum 

12 41 Sala comum 

13 35 Sala comum 



14 37 Sala comum 

15 42 Sala com mesas de desenho 

16 37 Sala com mesas de desenho 

17 36 Sala comum 

18 49 Sala comum 

19 51 Sala comum 

20 41 Sala comum 

22 44 Sala comum 

23 45 Sala comum 

24 62 Sala comum 

25 45 Sala comum 

26 40 Sala comum 

27 44 Sala comum 

Quadro 05: Descrição das salas de aula. 

Fonte: Dados coletados com o funcionário 

Os corredores de salas de aulas e os corredores de gabinetes de professores estão 

exemplificados nas figuras 06 e 07. 

  



Figura 06: Corredor de gabinetes de 

professores.  

Fonte: Acervo próprio. 

Figura 07: Corredor de salas de aula.  

Fonte: Acervo próprio. 

É importante mencionar que os gabinetes dos professores ficam conectados com o corredor 

que dá acesso às salas de aula. A figura 08 apresenta uma planta que mostra a configuração 

dos gabinetes e das salas de aula. Já a figura 09 ilustra o prédio estudado. 

 

Figura 08: Planta baixa do prédio de sala de aulas estudado. 

Fonte: Acervo pessoal. 



 

Figura 09: Vista aérea do complexo de prédios deste estudo. 

Fonte: Acervo de fotos da Fundação Goircex. * 

As restrições do problema podem ser descritas em dois grupos: restrições obrigatórias e 

não obrigatórias. As listas abaixo descrevem cada uma destas restrições. 

Restrições obrigatórias: 

a) Cada horário em cada sala não pode ser alocado por mais de uma disciplina; 

b) A disciplina alocada deve possuir todos os seus horários alocados na mesma sala; 

c) Professores com necessidades especiais serão alocados em salas determinadas por 

estes mesmos professores; 

d) A capacidade da sala não deve ser desrespeitada; 

e) Há prioridade de alocação de disciplinas que necessitem de mesa de desenho 

(prancheta) nas salas que as possuem (sala 02, 03 e 16); 

Restrições não obrigatórias: 

a) Disciplinas com mais estudantes ficam em salas maiores; 

b) Disciplinas com menos estudantes ficam em salas menores; 

c) Disciplinas com menos de 5 alunos não são alocadas; 

d) Quando há mais disciplinas em um único horário do que salas disponíveis, o 

critério de desempate é a quantidade estudantes matriculados (aquela que tem 

menor quantidade é transferida para outros prédios); 



Há ainda outra informação do problema. Nos cinco primeiros dias de aula há ajustes na 

quantidade de estudantes em cada disciplina e também na quantidade de disciplinas 

propriamente dito. Isso ocorre, pois há matricula de estudantes após o início das aulas. 

Logo o desafio de criar a solução incluiu a imprevisibilidade quanto às novas disciplinas e 

também as diferentes quantidades de estudantes matriculados. 

*	  http://2016.gorceixonline.com.br/apoio-a-escola-de-minas 

3.3 Solução 

A solução foi implementada em VBA do Excel versão 2010. A escolha por esta ferramenta 

se deu pelo fato do usuário solicitar tal ferramenta de trabalho. 

Esta solução se apresenta como aplicação no programa possuindo interface de inserção, 

alteração, consulta e exclusão de dados. A figura 10 apresenta um exemplo da tela inicial. 

 

Figura 10: interface de inicialização do software. 

Fonte: Acervo próprio. 

A inserção dos dados referentes às disciplinas e professores cadastrados no semestre são 

recebidas via e-mail da gestão da universidade. Estes também são concatenados e 

ordenados no software por meio de um algoritmo que os lê. Os itens de cada uma das duas 

tabelas contêm os seguintes campos, tal como apresentados nas listas A e B: 

A) . Tabela referente ao cadastro de professores: 

a) Tipo de identificação do Professor (SIAPE ou CPF); 

b) O número de identificação do Professor; 



c) O nome do professor; 

d) O e-mail de contato do professor; 

Vale citar que o SIAPE é um sistema on-line, de abrangência brasileira, que se constitui na 

principal ferramenta para a gestão do pessoal do Governo Federal do Brasil. Já o CPF 

significa Cadastro de Pessoa Física, também utilizado pelo Governo Federal do Brasil para 

gerir pessoas e finanças. 

B)  Tabela referente ao cadastro de aulas: 

a) Código de disciplina registrada na universidade; 

b) Nome da disciplina; 

c) Turma referente à disciplina; 

d) Tipo de aula (teórica ou prática); 

e) O Tipo de sala necessária (comum ou com mesa de desenho); 

f) O número de vagas abertas para a disciplina-turma; 

g) A média de ocupação tendo como referência dois períodos antes do 

período destacado; 

h) A ocupação máxima da disciplina mediante os períodos anteriores; 

i) O número de matriculados; 

j) SIAPE do primeiro professor da disciplina; 

k) SIAPE do segundo professor da disciplina (caso exista); 

l) SIAPE do terceiro professor da disciplina (caso exista); 

m) 96 timeslots preenchidos com o horário da disciplina; 

As figuras 11 e 12 apresentam um exemplo dos dados recebidos da gestão da universidade. 

 

Figura 11: Tiragem do arquivo contendo as informações dos professores do prédio. 

Fonte: Adaptado dos dados da universidade. 



 

Figura 12: Tiragem do Arquivo contendo as disciplinas e seus timeslots 

Fonte: Banco de dados criado para o software. 

Feito isso, o usuário insere no campo dos professores quais são e qual sala em questão o 

professor com necessidade especial deve ser alocado. Isto é feito manualmente, pois os 

professores com necessidades especiais solicitam salas especificas em cada semestre. Ou 

seja, estes mesmos professores, de um semestre para outro, pedem para trocar de salas. A 

razão e entendimento para tal solicitação não fez parte do escopo do projeto. 

Feita esta etapa, os professores são listados por curso e por corredor do prédio. Os 

corredores estão ilustrados conforme as Figuras 08 e 09. Esta ação é feita pois priorizou-se 

que as disciplinas dos professores sejam ministradas nas salas do mesmo corredor de seu 

gabinete. A figura 13 exemplifica tal prioridade. 

 

Figura 13: Tiragem contendo a classificação dos professores mediante a localização de 

seus gabinetes. 

Fonte: Acervo próprio. 

A modelagem matemática do problema se faz da seguinte forma: 

Tem-se A função objetivo f(h) que se associa as funções v(h) –  verificação de  horário  

 



O algoritmo percorre todas as disciplinas no banco de dados conforme a sequência de 

passos descrita abaixo: 

a) As disciplinas são ordenadas de forma decrescente tendo como referência o número 

de estudantes matriculados; 

b) O algoritmo percorre os horários das salas da seguinte forma: 

b.1  verifica-se primeiro a necessidade de uso de mesa de desenho. Caso haja, a 

alocação se restringe às salas 03,15 e 16. 

b.2  realizado os passos anteriores e observando a necessidade, o algoritmo 

checa o número de matriculados. Caso este número seja maior que 45 alunos, o 

algoritmo restringe a alocação nas maiores salas (há somente 4 salas que 

comportam mais que 45 estudantes). Caso contrário, o algoritmo aloca em qualquer 

outra sala no corredor condizente ao gabinete do professor. 

b.3  feita a alocação citada, o programa parte para uma outra disciplina. 

c) O algoritmo repete o passo “b” até acabarem as disciplinas a serem alocadas ou 

alcance o limite de alocação. O limite de alocação é quando se finda a capacidade 

de horários disponíveis nas salas. 

d) As disciplinas não alocadas são listadas e destacadas para que o usuário da solução 

tome medidas para tornar viável a alocação em outro prédio. 

Após a execução do algoritmo, o software permite a impressão dos dados em formato 

Microsoft	   ™ Excel. A checagem e alteração dinâmica dos dados pelo usuário é 

possível a partir disso. A figura 14 exemplifica como o software trata o preenchimento 

das salas para o usuário e a figura 15 mostra a listagem pelo software das disciplinas 

não alocadas. 



 

Figura 14: Resultado das alocações em interface com o usuário. 

Fonte: Acervo próprio. 

 

Figura 15: Tiragem da listagem das disciplinas não alocadas. 

Fonte: Acervo próprio. 



3.4 Resultados 

A solução implementada foi utilizada inicialmente no primeiro semestre de 2016. Antes 

disso o tempo consumido para realizar a alocação consumia vários dias, tal como apontado 

pela Tabela 06.  

Semestre/ano Tempo necessário 

Segundo Semestre de 2014 10 dias 

Primeiro Semestre de 2015 7 dias 

Segundo Semestre de 2015 8 dias 

Primeiro Semestre de 2016 7 minutos 

Segundo Semestre de 2016 5 minutos 

Primeiro semestre de 2017 5 minutos 

Quadro 06: Semestre/ano de cálculo da alocação e tempo utilizado. 

               Fonte: Banco de dados do funcionário. 

 

A média de tempo para realizar a alocação é de 5,6 minutos. Com base nestes tempos de 

execução, pode-se observar uma queda significativa, o que diminui, portanto, a demanda 

de horas de trabalho do funcionário para a tarefa estudada. 

A fim de analisar a eficácia da solução, foram utilizados os dados do segundo semestre de 

2016 e do primeiro período de 2017. A geração dos dados foi feita diariamente conforme a 

alteração das informações de matriculados no banco de dados da universidade. 

Tendo isso, o quadro 07 mostra a quantidade de disciplinas ofertadas e a quantidade de 

disciplinas que não foram alocadas nos períodos citados.  

Além dessa constatação relativa aos tempos, o software trouxe padrão na realização da 

tarefa. Esta padronização viabilizou, segundo o funcionário, a geração de relatórios e 

documentos que serviram para a sua chefia imediata. 

 



 

 

 

 

 

Período Disciplinas Não alocadas 

01/09/16 317 10 

09/09/16 317 10 

12/09/16 317 10 

13/09/16 317 10 

27/09/16 317 10 

24/04/17 332 17 

26/04/17 332 15 

02/05/17 332 8 

03/05/17 332 8 

16/05/17 332 8 

Quadro 07 – Dados referentes à eficácia do software. 

Fonte: Banco de dados do funcionário. 



	  

4 CONSIDERAÇÕES E TRABALHO FUTUROS 
O debate sobre a alocação de salas em universidades apresentado neste texto pode ilustrar 

sua complexidade aplicada a problemas reais cotidianos. O tema é de suma importância de 

estudo e é aplicável em diversas instituições acadêmicas e empresariais no mundo, devido 

ao fato destas disporem de espaços físicos que nem sempre a ampliação é viável e possuem 

uma abrangente gama de atividades a serem realizadas. 

Frente a isto, vale lembrar o objetivo geral do trabalho, que foi a criação de uma 

plataforma para a alocação de salas de aula. 

Nesta ótica pode-se dizer que o objetivo foi atingido no capítulo 3 onde o sistema foi 

descrito e apresentado. 

Além deste ponto, vale destacar que os procedimentos metodológicos narrados também no 

capítulo 3 foram suficientes - além de necessários - para se atingir  o objetivo proposto. 

Como visto no trabalho feito,  foi alcançado um bom nível de utilização da ferramenta  

com a solução proposta, diminuindo o tempo de serviço realizado pela função, tendo o 

algoritmo criado como auxiliador na tomada de decisão.  

Sendo assim, o tempo antes gasto pelo funcionário pode ser atribuído para outras funções 

administrativas. Isto é, pela ótica da instituição, o dinheiro investido na atividade de 

alocação de sala pode se vê retornável em outras atividades.  

Já pela ótica do funcionário, o tempo a ele requerido para a realização da tarefa diminuiu-

se. Ou seja, o uso da tecnologia como facilitador das tarefas se confirmou. 

4.1 Trabalhos futuros 
Considerando a pesquisa como um caso de estudo, é necessário que, para replicação, 

maiores estudos sejam feitos na área. Portanto, para uma possível replicação há de se 

entender melhor as restrições existentes nos futuros trabalhos. 

Outra recomendação refere-se a aplicação de diferentes métodos de alocação de recursos. 

Exemplos destes métodos são as heurísticas, tal como citado na revisão da literatura. 
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