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1 Resumo

O problema da Atribuição de Tarefas, ou Assignment Problem, consiste em
atribuir um conjunto de tarefas a um conjunto de recursos maximizando a com-
patibilidade entre os mesmos. Esse problema é muito estudado na área de
Otimização Combinatória. Esse projeto objetiva a resolver, em espećıfico, o
Problema de Alocação de Disciplinas a Professores em instituições de ensino.
Será desenvolvido um modelo de emparelhamento em grafos para encontrar
uma atribuição inicial e essa solução será refinada via heuŕısticas de busca local.
Planeja-se utilizar dados do Departamento de Computação e Sistemas para va-
lidar o modelo de otimização desenvolvido. Uma interface gráfica com o usuário
também será desenvolvida, onde pode-se informar os critérios prioritários na
atribuição professor-disciplina e realizar ajustes manuais na solução gerada.
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2 Introdução

O problema da Atribuição de Tarefas, ou Assignment Problem, consiste em
atribuir um conjunto de tarefas a um conjunto de recursos maximizando a com-
patibilidade entre os mesmos [1]. Dentre as aplicações mais comuns desse pro-
blema encontram-se: Atribuição de tarefas a máquinas [2, 5], Balanceamento de
carga de trabalho [9] e alocação de tarefas a funcionários [7, 10]. Esse projeto
propõe uma solução ao problema da alocação professor-disciplina em instituições
educacionais. Uma solução satisfatória a esse problema pode ser obtida manu-
almente quando há poucas disciplinas e professores a alocar; porém, quanto
maior o número de disciplinas e de professores, mais dif́ıcil e falha é sua solução
manual.

Problemas dessa classe são comumente modelados como um problema de
emparelhamento em grafos (Matching). Um grafo, G = (V,E), é uma estrutura
matemática composta por um conjunto de vértices V = {v1, v2, ..., vn} e um
conjunto de ligações entre esses vértices, denominado arestas E = {e1, e2, ..., en}.
Um grafo bipartido é um grafo onde o conjunto de vértices é separado em dois
conjuntos disjuntos V1 e V2, sendo que cada aresta e ∈ E liga um elemento de
V1 a um elemento em V2. Cada aresta possui ainda um peso, que representa o
custo de se ligar os vértices que conecta. O problema do emparelhamento de
custo mı́nimo consiste em selecionar um subconjunto de arestas de menor custo
posśıvel de modo a ligar todos os vértices em um grafo bipartido. Podemos
nessa aplicação imaginar V1 como o conjunto de professores e V2 o conjunto de
disciplinas. Os pesos indicam a compatibilidade professor-disciplina.

O problema do emparelhamento pode ser resolvido através de algoritmos
polinomiais, como o algoritmo Húngaro [6]; entretanto, a adição de restrições
espećıficas aumenta a complexidade do problema, tornando inviável sua simples
representação como um grafo. De fato a maioria das aplicações práticas desse
problema são classificadas como NP-Dif́ıcil [3], assim o emprego de técnicas
sofisticadas de otimização se faz necessário, como por exemplo em Robenek et
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al. [8] e em Gelareh et al. [4].

3 Objetivos

O principal objetivo do presente projeto é estudar e desenvolver uma solução
de software que auxilie na tarefa de alocação professor-disciplina utilizando-se
de técnicas de otimização combinatória. Como objetivos espećıficos, cita-se:

• Realizar um levantamento bibliográfico das melhores estratégias compu-
tacionais para solucionar o problema;

• Mapear os principais aspectos a serem considerados na alocação professor-
disciplina;

• Disponibilizar instâncias desse problema para a literatura;

• Automatizar e otimizar a alocação professor-disciplina de diversos depar-
tamentos da UFOP;

• Prover uma ferramenta de software de aux́ılio à alocação professor-disciplina.
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4 Relevância da Contribuição

A alocação otimizada de disciplinas traz benef́ıcios a todos os elementos
envolvidos no ensino: (1) professores ficam mais satisfeitos com o trabalho a
ser realizado; (2) alunos aprendem melhor com professores mais compat́ıveis
com as disciplinas que estão lecionando e (3) a administração soluciona esse
problema com mais agilidade e comodidade. A prinćıpio, serão utilizados dados
do Departamento de Computação e Sistemas (DECSI) da Universidade Federal
de Ouro Preto (UFOP) para validar o modelo de otimização. Posteriormente, a
solução será estendida para os demais departamentos do Instituto de Ciências
Exatas e Aplicadas da UFOP. O resultado final consiste de uma solução de
software que permite a inclusão de diversas entradas e preferências e provê uma
solução otimizada ao problema, além de permitir ajustes manuais ao final do
processo.

5 Metodologia

Inicialmente, serão utilizadas dados de entrada relativos ao problema de
alocação professor disciplina do Departamento de Computação e Sistemas. Um
levantamento inicial mostrou que os principais requisitos a serem considerados
na alocação professor-disciplina nesse departamento são (não necessariamente
nessa ordem):

• Alocar o número adequado de disciplinas a cada professor;

• Respeitar a compatibilidade da disciplina com a área de concurso/atuação
do professor;

• Atender às preferências de disciplinas dos professores;

• Evitar alocações de disciplinas a professores que nunca a lecionaram.

Apesar do uso de dados do DECSI para validar o modelo de otimização, o
software será genérico o suficiente para que seja aplicado em outros departamen-
tos e até outras instituições de ensino. Considerando os requisitos levantados
pode-se inferir que esse problema é multi-objetivo. Esses objetivos conflitantes
serão ponderados de acordo com as prioridades do decisor e otimizados pela
ferramenta a ser desenvolvida. As principais etapas do projeto são definidas a
seguir:

Revisão da literatura Levantamento e estudo da bibliografia dos trabalhos
relevantes relacionados aos conceitos utilizados e algoritmos estado-da-arte
para a solução do problema.

Implementação do algoritmo Húngaro Implementação do algoritmo Húngaro
para gerar soluções iniciais ao modelo de otimização.
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Desenvolvimento de uma heuŕıstica de busca local Apesar do algoritmo
Húngaro gerar uma solução ótima para o problema do emparelhamento,
algumas restrições não podem ser formuladas como um grafo. Assim, uma
heuŕıstica de busca local irá refinar a solução encontrada para atender a
esses outros objetivos.

Coleta de dados Levantamento das preferências e demais informações de en-
trada para o modelo de otimização.

Desenvolvimento da ferramenta Implementação de uma interface gráfica
com o usuário para entrada de dados e a realização de eventuais ajustes
manuais;

Avaliação computacional do algoritmo desenvolvido Realização de expe-
rimentos computacionais sistemáticos sobre o algoritmo desenvolvido no
trabalho e análise desses resultados para concluir sobre a eficiência do
método proposto.

Redação do relatório Redação do relatório cient́ıfico requerido pelo edital e
redação de eventuais trabalhos cient́ıficos de acordo com a relevância dos
resultados obtidos.

6 Cronograma
XXXXXXXXXXAtividade

Mês
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Revisão da literatura X X
Algoritmo Húngaro X X
Heuŕıstica de Busca Local X X X
Coleta de dados X X
Desenvolvimento do sistema X X X X X
Análise computacional X X
Redação do relatório X
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