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MODELO DE PLANO DE CURSO PARA COMPONENTE CURRICULAR OFERECIDO 
PELO DIMAp, EXCLUSIVO PARA A RETOMADA DO PERÍODO LETIVO 2020.1 (COMO 

2020.6) NO FORMATO REMOTO 

Dados do Componente 

Unidade responsável Departamento de Informática e Matemática Aplicada 

Código DIM0097 

Nome Tópicos Especiais em Computação VIII 

Carga horária teórica 60h 

Carga horária prática 0h 

Dados do docente* 

Nome: Sílvia Maria Diniz Monteiro Maia SIAPE: 2859606 

Cargo: Professora do Magistério Superior 

Unidade de exercício: Departamento de Informática e Matemática Aplicada 

Celular:  email: silvia@dimap.ufrn.br 

*No caso de componente curricular a ser ofertado por mais de um docente, o quadro anterior deve ser replicado.

Conteúdo 

Em caso de componente curricular já cadastrado, copie a ementa do SIGAA (na aba Ensino > 
Consulta > Componentes curriculares 

Introdução à produção e exploração de petróleo. Elevação de 
petróleo usando gas lift. Problemas de otimização associados ao 
gas lift. Metaheurísticas. Técnicas metaheurísticas aplicadas à 
otimização do gas lift. 

Metodologia 

Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando as técnicas de ensino a serem 
utilizadas. 

Disciplinas com carga horária prática devem atentar ao disposto no Art. 2º "Os componentes 
curriculares de natureza prática ou a parte prática de componentes curriculares poderão ser 
adaptados ao formato remoto, desde que seja elaborado plano de curso específico, para o 
período letivo 2020.1, aprovado pelo colegiado de curso e apensado ao Projeto Pedagógico de 
Curso." 

Sendo assim, quando for o caso, deve ficar claro como a carga horária prática será adaptada ao 
formato remoto. 

Serão realizadas algumas atividades síncronas de exposição do 
conteúdo. Em sua maioria, as atividades serão assíncronas, 
seguindo uma metodologia de aprendizagem baseada em 
projetos. 

A professora, além de ministrar as aulas expositivas, atuará 
como consultora, mediadora e incentivadora, permanecendo 
online em todos os horários reservados para a disciplina.  

Serão realizadas 08 atividades síncronas, totalizando 16 horas-
aula. As demais atividades são assíncronas. 
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Procedimentos 
de avaliação da 
aprendizagem 

Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para a verificação da aprendizagem. 

 
Existirão 3 avaliações regulares individuais, compostas pelas 
atividades desenvolvidas de forma assíncrona. As atividades de 
cada bloco de 5 semanas constituem a avaliação da unidade. 
Serão analisados o relatório do aluno e sua participação nas 
atividades da disciplina. 
 
No caso da avaliação de reposição, o discente deverá 
implementar um novo algoritmo para otimizar gas lift usando uma 
metaheurística abordada na unidade a ser reposta. 
 

 

 Cronograma e 
critérios para 
validação da 

assiduidade dos 
discentes 

Cronograma detalhado das atividades e dos critérios de validação da assiduidade dos discentes.  
 
(Art. 3º §4º "A frequência e a participação dos discentes serão verificadas de acordo com o 
acompanhamento das atividades propostas, conforme plano de curso.") 

Cronograma 
 
Semana 1 

25/08 – Atividade síncrona - Apresentação da disciplina. 
Fundamentos básicos de produção e exploração de petróleo. 
 
27/08 – Atividade síncrona – Fundamentos básicos de produção e 
exploração de petróleo. Elevação de petróleo. Gas lift. 
 

Semana 2 
01/09 - Atividade síncrona – Introdução a metaheurísticas. 
 
03/09 - Atividade assíncrona – Relatório 1: problemas de 
otimização associados ao gas lift. 

 
Semana 3 

08/09 - Atividade síncrona – Metaheurística multi-start. 
 
10/09 - Atividade assíncrona – Implementação e teste de algoritmo 
multi-start para problemas de otimização envolvendo gas lift. 

 
Semana 4  

15/09 - Atividade assíncrona – Implementação e teste de algoritmo 
multi-start para problemas de otimização envolvendo gas lift. 
 
17/09 - Atividade assíncrona – Implementação e teste de algoritmo 
multi-start para problemas de otimização envolvendo gas lift. 
 

Semana 5 
22/09 - Atividade assíncrona – Relatório 2: algoritmo multi-start para 
problemas de otimização envolvendo gas lift. 
 

      24/09 - Atividade síncrona – Metaheurística PSO. 
 



UFRN/DIMAp 

Departamento de Informática e Matemática Aplicada – DIMAP 

Centro de Ciências Exatas e da Terra - CCET 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

Semana 6 
29/09 - Atividade assíncrona – Implementação e teste de algoritmo 
PSO para problemas de otimização envolvendo gas lift. 
 
01/10 - Atividade assíncrona – Implementação e teste de algoritmo 
PSO para problemas de otimização envolvendo gas lift. 

 
Semana 7 

06/10 - Atividade assíncrona – Implementação e teste de algoritmo 
PSO para problemas de otimização envolvendo gas lift. 
 
08/10 - Atividade assíncrona – Relatório 3: algoritmo PSO para 
problemas de otimização envolvendo gas lift. 

 
Semana 8 

13/10 - Atividade síncrona – Metaheurística colônia de formigas. 
 
15/10 - Atividade assíncrona – Implementação e teste de algoritmo 
colônia de formigas para problemas de otimização envolvendo gas 
lift. 

 
Semana 9 

20/10 - Atividade assíncrona – Implementação e teste de algoritmo 
colônia de formigas para problemas de otimização envolvendo gas 
lift. 
 
22/10 - Atividade assíncrona – Implementação e teste de algoritmo 
colônia de formigas para problemas de otimização envolvendo gas 
lift. 

 
Semana 10 

27/10 - Atividade assíncrona – Relatório 4: algoritmo colônia de 
formigas para problemas de otimização envolvendo gas lift. 
 
29/10 - Atividade síncrona – Algoritmos genéticos e meméticos. 

 
Semana 11 

03/11 - Atividade assíncrona – Implementação e teste de algoritmo 
genético para problemas de otimização envolvendo gas lift. 
 
05/11 - Atividade assíncrona – Implementação e teste de algoritmo 
genético para problemas de otimização envolvendo gas lift. 
 

Semana 12 
10/11 - Atividade assíncrona – Implementação e teste de algoritmo 
genético para problemas de otimização envolvendo gas lift. 
 
12/11 - Atividade assíncrona – Relatório 5: algoritmo genético para 
problemas de otimização envolvendo gas lift. 

 
Semana 13 

17/11 - Atividade síncrona – Algoritmos transgenéticos. 
 
19/11 - Atividade assíncrona – Implementação e teste de algoritmo 
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memético ou transgenético para problemas de otimização 
envolvendo gas lift. 

 
Semana 14 

24/11 - Atividade assíncrona – Implementação e teste de algoritmo 
memético ou transgenético para problemas de otimização 
envolvendo gas lift. 
 
26/11 - Atividade assíncrona – Implementação e teste de algoritmo 
memético ou transgenético para problemas de otimização 
envolvendo gas lift. 
 

Semana 15 
01/12 - Atividade assíncrona – Implementação e teste de algoritmo 
memético ou transgenético para problemas de otimização 
envolvendo gas lift. 
 
03/12 - Atividade assíncrona – Relatório 6: algoritmo memético ou 
transgenético para problemas de otimização envolvendo gas lift. 

 
Semana 16 

08/12 - Atividade assíncrona – Análise de Resultados. 
 
10/12 - Atividade assíncrona – Relatório de reposição. 

 
 
 

Validação da assiduidade dos discentes 

 
Atividades síncronas – presença verificada durante a reunião. 
 
Atividades assíncronas – entrega e/ou cumprimento das atividades 
solicitadas. 

 

 

Datas e horários 
das atividades 

síncronas 

Em caso de atividade síncrona, indicar o momento em que os encontros acontecerão, de acordo 
com o cronograma. Essa informação é importante para que os estudantes possam avaliar sua 
participação na turma. 
 
Vale salientar que qualquer atividade síncrona deve acontecer no horário previamente cadastrado 
para a turma, conforme indicado no Art. 3º, §2º "Para as atividades de interação online síncronas 
com os discentes, previstas nos planos de curso, os docentes deverão respeitar os dias e horários 
registrados para a turma no SIGAA". 

As datas das atividades síncronas estão listadas no cronograma. 
O horário será no horário regular de aula, das 14h55 às 16h35. 
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Compensação 
de Conteúdo 

Descrição de como o conteúdo já ministrado nas semanas antes da suspensão das aulas será 
compensado, quando for o caso. 
 
(Art. 3º §5º "Para turmas já iniciadas, deverá ser realizada a compensação de conteúdo.") 

Todo o conteúdo será apresentado novamente. 

 

Detalhamento 
dos recursos 
didáticos a 

serem 
utilizados 

Descrição dos recursos didáticos a serem utilizados pelo docente para a realização das 
atividades. 

 
- Computador com acesso à internet. 
- Plataforma Google Meets e Discord. O uso do Discord é opcional. 
- Plataforma SIGAA. 
- Livros didáticos livres na internet. 
- Livros didáticos disponíveis online na biblioteca da UFRN. 
- Material disponibilizado pela professora. 
- Livros e artigos disponíveis no portal de periódicos da CAPES. 
- Ferramentas livres para edição online como overleaf ou google docs 
para produção dos trabalhos escritos. 
- Ferramenta online ou offline escolhida pelo aluno para o 
desenvolvimento de programas. 

 

 

Recursos 
necessários para o 
acompanhamento 

da turma pelo 
discente 

Descrição dos recursos necessários para que o discente possa acompanhar as atividades da 
turma de forma adequada, por exemplo, plataformas de hardware e/ou software, requisitos 
computacionais e demais recursos necessários para realizar as atividades programadas. 

- Computador com acesso à internet. 
- Plataforma Google Meets e Discord. O uso do Discord é opcional. 
- Plataforma SIGAA. 
- Ferramentas livres para edição online como overleaf ou google docs 
para produção dos trabalhos escritos. 
- Ferramenta online ou offline escolhida pelo aluno para o 
desenvolvimento de programas. 
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Materiais e 
Referências 

Descrição dos materiais próprios ou de curadoria a serem utilizados para a realização das 
atividades, explicitando a forma de disponibilização para os discentes.  
 
Indicar referências a serem utilizadas para a realização das atividades, dando preferência a 
materiais gratuitos, online e acessíveis aos discentes. 
 
(Art. 5º Os materiais didáticos deverão ser disponibilizados pelos docentes durante todo o 
período, considerando as limitações das condições de isolamento social impostas pela pandemia 
da COVID-19. 
 
§2º Quando necessário, os materiais utilizados nas atividades e/ou a forma de comunicação 
devem ser adaptados, de forma a atender discentes com algum tipo de deficiência e/ou com 
necessidades educacionais específicas, considerando as orientações da Secretaria de Inclusão e 
Acessibilidade (SIA).) 
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Zerafat MM, Ayatollahi S, Roosta AA (2009) Genetic algorithm 
and ant colony approach for gas-lift allocation optimization. J Jpn 
Pet Inst 52(1):102–107. https://doi.org/10.1627/jpi.52.102 
 
Livros disponibilizados pela Springer: 
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-662-44874-8 
 
Outros livros: 
Glover, F., Kochenberger, G. A., 2003, Handbook of 
Metaheuristics , Kluwer Academic Publihers 
 
A. Abraham, A. E. Hassanien, P. Siarry , A. Engelbrecht , 2009, 
Foundations of Computational Intelligence , Springer 
 
Brownlee, J., Clever Algorithms, 
https://github.com/clever-algorithms/CleverAlgorithms 
 
Outros livros Open Access: 
http://www.intechopen.com/ 
 

 

Informações 
adicionais: 

Acrescente aqui informações relevantes sobre o seu Plano de Curso e o desenvolvimento das 
atividades da turma. 

 
Insira as informações aqui. 

 

 

 

 
Em, 31 de julho de 2020.        
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