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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 DIMAp. 
Código DIM0140 
Nome OTIMIZAÇÃO HEURÍSTICA 
Carga horária teórica 30 horas – atividade síncrona 
Carga horária prática 30 horas – atividade assíncrona 

 
Dados do docente* 

Nome: Marco César Goldbarg SIAPE: 1149561-8 
Cargo: Professor Titular 
Unidade de exercício: DIMAp 
email: gold@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 

Busca como um problema de otimização. Técnicas heurísticas e suas 
aplicações. Análise empírica de algoritmos heurísticos. Busca local e 
meta-heurísticas: projeto, configuração e aplicações. Variantes de 
meta-heurísticas: hibridização e paralelização. Variantes de problemas: 
múltiplos objetivos, informação dinâmica e/ou incerta. 

 

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. 

objetivos: 
 
Alcançar competências na modelagem de problemas de otimização e 
sua solução heurística, com ênfase em problemas NP-Difíceis. Alcançar 
habilidades de desenvolvimento de algoritmos heurísticos e meta-
heurísticos eficientes para os problemas abordados. 
 
Trata-se de uma disciplina fundamentada em dois elementos 
interdependentes: fundamentação e aplicação. A fundamentação será 
desenvolvida nas atividades síncronas. A aplicação será elaborada nas 
atividades assíncronas com a supervisão do professor.  
 
A disciplina possui três módulos de aprendizagem. Cada módulo é 
avaliado através do desenvolvimento de uma implementação 
computacional e de um relatório de implementação.  
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O primeiro módulo caracteriza os problemas de otimização combinatória 
com vários exemplos de aplicação e fundamentação complementar de 
Teoria dos Grafos, a busca heurística e os algoritmos experimentais. O 
primeiro módulo é exercitado pelo desenvolvimento de um algoritmo 
semiguloso para a solução de um problema NP-Difícil da escolha do 
aluno em um conjunto de possíveis problemas. Sugere-se o Caixeiro  
Viajante. 
 
O segundo módulo envolve meta-heurísticas como GRASP, Busca 
Tabu, Simulated Annealing e Computação Evolucionária. O segundo 
módulo é exercitado pelo desenvolvimento de um algoritmo meta-
heurístico do tipo GRASP hibridizado com Path Relinking ou outra meta-
heurística para a solução de um problema NP-Difícil da escolha do 
aluno em um conjunto de 12 possíveis problemas. Sugere-se fortemente 
a escolha do Caixeiro Viajante em função das limitações do ensino 
remoto. 

 
 

Procedimentos 
de avaliação da 
aprendizagem 

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

O terceiro módulo envolve meta-heurísticas como o Colônia de Formigas, 
e Algoritmo Memético, noções de programação multiobjetivo de 
paralelização. O terceiro módulo é exercitado pelo desenvolvimento de 
um  algoritmo  em  Colônia  de  Formiga  ou  Memético  para  o  Caixeiro 
Viajante, sugerindo-se fortemente o Colônia de Formiga. 
 
A  disciplina  será  constituída  por  32  aulas  síncronas  e  32  aulas 
assíncrona, distribuídas em 4 aulas semanais segundo o 
calendário  acadêmico  para  2020.1.    Serão  três  módulos  com  a 
carga horária de 26, 24 e 18 aulas, respectivamente. Com 50% de 
aulas assíncronas. As atividades assíncronas permitirão dar 
suporte à aplicação de implementação e remover dúvidas 
conceituais.  Há  também  o  objetivo  de  fazer  o  aluno  entrar  em 
contato prévio com o conteúdo da próxima atividade síncrona. O 
professor estará on-line para eventuais consultas e apoio.  
 
O tema da implementação que constituirá a avaliação de 
recuperação, caso seja necessária, é conhecido previamente em 
função do pequeno tempo para a tarefa. Trata-se de um 
aperfeiçoamento do tema da segunda implementação prática.  
 
Os relatórios de implementação seguirão o seguinte conteúdo: 
1. Introdução 
2. Definição do Problema que será estudado 
3. Desenvolvimento dos conceitos associados ao tema 
4. Modelagem do Problema 
5.  Justificativa  da  escolha  da  abordagem  de  solução  que  será 
utilizada. 
7. Descrição do(s) algoritmo(s) desenvolvido(s). Pseudo-código do 
algoritmo. Definição da representação, dos operadores, estruturas 
de vizinhança, buscas utilizadas, entrada e saída de dados.  
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8. Ajuste de parâmetros 
9. Descrição dos casos teste e resultados do estado da arte para 
as instâncias escolhidas do banco de casos teste. 
10. Experimento computacional com média de 10 rodadas em um 
banco de casos teste com no mínimo 10 testes seleciondos. 
11. Tabela de resultados com: Tempo, Melhor  resultado obtido, 
pior resultado, média e Gap, conforme modelo de tabela 
apresentada em aula síncrona  
12. Conclusões 
13. Bibliografia 
 
Avaliação composta de 03 ensaios computacionais – 
implementação, execução e relatório - relatadas conforme acima 
descritas e pontuadas conforme normas da UFRN. Nas seguintes 
datas: 
 
Dia 06/10/2020 – será encaminhada a primeira implementação 
juntamente com o relatório de implementação associado. 
Dia 19/11/2020 será encaminhada a segunda implementação 
juntamente com o relatório de implementação associado. 
Dia 03/12/2020 será encaminhada a terceira implementação com 
o relatório de implementação associado. 
 
Prova de recuperação é um relatório de uma implementação e 
ensaio computacional segundo a metodologia acima descrita.  
  
Dia 10/12/2020, para os alunos em recuperação, será encaminha 
a implementação (terceira em razão da falta) sob o tema: um 
algoritmo Meta-heurístico híbrido para o problema do Caixeiro 
Viajante – GRASP com Path Relinking, com o respectivo relatório 
de implementação. 
 
 

 

 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.") 

 
Dia  06/10/2020  –  será  encaminhada  a  primeira  implementação 
juntamente com o relatório de implementação associado.  
 
Dia  19/11/2020  será  encaminhada  a  segunda  implementação 
juntamente com o relatório de implementação associado.  
 
Dia 03/12/2020 será encaminhada a terceira implementação com 
o relatório de implementação associado. 
 
Dia 10/12/2020, para os alunos em recuperação, será encaminha 
a  implementação  (terceira  em  razão  da  falta)  sob  o  tema:  um 
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algoritmo  Meta-heurístico  híbrido  para  o  problema  do  Caixeiro 
Viajante – GRASP com Path Relinking, com o respectivo relatório 
de implementação. 
 
A assiduidade dos discentes será avaliada pela lista de presença 
na atividade síncrona. Caso o discente falte à atividade síncrona, 
a  atividade  assíncrona  que  se  segue  é  de  presença  obrigatória 
online  para  a  recuperação  do  conteúdo.  Caso  o  aluno  esteja 
presente na atividade síncrona, a atividade assíncrona seguinte 
será dedicada ao desenvolvimento da preparação para a próxima 
atividade síncrona e para a elaboração do trabalho de 
implementação do módulo associado. O professor estará, durante 
todo o  decurso  das  atividades  assíncronas, online  e  disponível, 
tanto para o contato, dúvidas e orientação dos alunos, bem como 
recuperando  o  conteúdo  eventualmente  perdido  por  faltas  em 
atividades síncronas. 
 
As atividades assíncronas que se segue ao momento da entrega 
da  implementação  também  será  utilizada  também  para  arguir 
sobre  a  implementação  entregue.  Nesse  caso,  tais  atividades 
assíncronas terão parte de sua duração síncrona, conforme 
agendamento do professor para cada aluno.   
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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 atividades síncronas serão desenvolvidas às terças-feiras nos 
tempos de aula registrados para a disciplina original, manhã 5-6. 
As atividades assíncronas ou síncronas opcionais (no calendário 
serão  denominadas  genericamente  como  “assíncronas”)  serão 
desenvolvidas às quintas-feiras no tempo de aula registrado para 
a disciplina, manhã 5-6. Calendário de atividades:   
 
As atividades síncronas opcionais são opcionais para os alunos 
que  marcaram  presença  na  atividade  síncrona  imediatamente 
anterior,  e  compensatória  e  obrigatória  para  os  faltantes  nessa 
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atividade. No horário das atividades síncronas opcionais os alunos 
poderão desenvolver pesquisas assíncronas em preparação para 
a próxima atividade síncrona e contar com a supervisão on-line do 
professor.  A  atividade  assíncrona  ou  síncrona  opcional, visa 
facilitar a aprendizagem do conteúdo da atividade síncrona que se 
segue.  

 
 

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.") 

O conteúdo da disciplina será INTEGRALMENTE REVISITADO.  
 
Mesmo para os alunos que já tiveram contato em aulas 
presenciais com o conteúdo do primeiro módulo de ensino antes 
da paralização pela pandemia, a prova de avaliação não chegou 
a  ser  realizada  para  verificar  o  conteúdo.  Restou  um  conteúdo 
ministrado  e  não  avaliado.  A  suspensão  se deu exatamente  na 
aula da prova.  
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A distância temporal indica possibilidades de dificuldades para a 
elaboração  do  primeiro  relatório sem  um  apoio  adicional  na 
fundamentação,  especialmente  em  virtude  do  primeiro  relatório 
ser integralmente associado ao conteúdo do primeiro módulo.  
 
Os demais módulos se fazem necessários a todos e não foram 
visitados na fase presencial.  

 

Detalhamento 
dos recursos 
didáticos a 

serem 
utilizados 

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

O curso está todo elaborado em meio eletrônico. As 
transparências possuem vários elementos gráficos de 
enriquecimento com direitos autorais restritos. O conteúdo restrito 
não aborda o mérito, mas ajuda na comunicação e possui efeito 
motivacional e visual. O conteúdo escrito, contudo, está totalmente 
liberado. Esse conteúdo consta também do material eletrônico que 
será distribuído. Mesmo assim, os alunos poderão copiar a tela 
das  apresentações  conforme  desejarem  e  usarem  o  conteúdo 
escrito como um guia, como um resumo ou para a sistematização 
do conhecimento e do material distribuído eletronicamente. Como 
fonte de consulta principal, o material distribuído em PDF é mais 
consistente e completo. Serão desincentivados a estudarem 
somente  pelas  transparências  e  avisados  de  que  o  uso  desse 
material  para  qualquer  outro  fim  diferente  de  uso  pessoal  na 
disciplina, violará – certamente – direitos autorais.  
 
 

 

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. 

Para o acompanhamento das aulas síncronas e atividades 
assíncronas, será necessário o uso de um computador ou celular, 
por  parte  do  aluno,  com  capacidade  suficiente  em  memória  e 
processamento, para o acesso à rede web.  
 
Observo que os alunos deverão ter acesso ou posse de 
equipamento  computacional  (computador  ou  celular)  capaz  de 
implementar os algoritmos do trabalho, com o uso de QUALQUER 
LINGUAGEM DE COMPUTAÇÃO (JAVA, C, C++, PASCAL, 
FORTRAN, PYTHON, e outras). A exigência é que o Hardware e 
Software seja suficiente para executar esse código compilado em 
sistemas operacionais de escolha do aluno, como Windows, Linux, 
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macOS ou Android. Hardware e software adequados à edição e 
compilação de um  algoritmo,  bem  como  a  execução  dos  casos 
testes  selecionados  do  banco  de  instâncias  TSPLIB  até  150 
vértices. A entrada de dados é tão modesta que é compatível com 
qualquer hardware em utilização. O uso da memória e o 
processamento  do  algoritmo  dependerão  do  seu  projeto. Se 
implementados em boa técnica, os casos testes serão executáveis 
com modestos recursos computacionais.   
 
Observo que computadores pessoais comuns e laptops 
comerciais básicos, somente aparelhados de software LIVRE, já 
são capazes de executar esse trabalho há mais de 10 anos.  
 
Sugere-se também, a possibilidade de acesso remoto aos 
laboratórios do curso, quando possível;  
 
O aluno deverá possuir aplicativos de edição de texto, leitura  e 
geração  de  PDF  e  outros  necessários  à  navegação  na  web  e 
compilação dos algoritmos.  
 
Este plano não determina hardware e software específico para dar 
a maior flexibilidade possível ao aluno. É de amplo conhecimento 
didático anterior, que as implementações propostas pela disciplina 
estão ao alcance do estado da arte dos equipamentos comerciais 
computacionais de valor modesto.   
 
Sobre o emprego de celulares para essa implementação e 
através do uso de compiladores na nuvem como, por exemplo, o 
Google Cloud Compilador, não há experiência suficiente, com o 
presente professor, para garantir a suficiência de meios para o 
experimento. É provavelmente possível que seja viável.   

 

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).) 

Livros em PDF que o professor disponibilizará o link para serem 
baixado, se desejado. O repositório dos livros está com acesso livre na 
WEB para leitura.  
 
1. Witt, C, & F. Neuman. (2010). Bioinspired Computation in Combinatorial 
Optimization Algorithms and Their Computational Complexity ISBN 978-
3-642-16543-6 
2. Williason, D. P & Shmoy D. B. (2011). Design of Approximation 
Algorithms. Cambridge University Press. ISBN: 9780521195270 
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3. Vasudev, C. (2006). Graph Theory with Applications - ISBN  978-
81-224-2413-3. 
4. Trevisan, L. (2011) Exact and Approximate Algorithms - Stanford 
University 
5. Stutzle, T. G.  (1998) Local Search for Combinatorial Problems - 
Tese - Universitat Darmstadt 
6. Talbi, E-G. (2009). Metaheuristics - FROM DESIGN TO 
IMPLEMENTATION - ISBN 978-0-470-27858-1 
7. Papadrimitius, C. H. (1998). Combinatorial Optimization 
Algorithms and Complexity - ISBN 0-486-40258-4 
8.  Osman  et  al  (1996).  Metaheusirtics  theory  and  Applications  - 
ISBN-13 978-1-4612-8587-8 
9. Mutiba. E. A. F. (2010). Algorithms and Models For Optimization 
- Tese - Universita di Bologna 
10.  Mo,  Y-B.  (2010).  The  Advantage  of  Intelligent  Algorithms  for 
TSP - ISBN 978-953-307-426-9 
11. Mittal, M. L. & S. Singh. (2010). Traveling Salesman Problem an 
Overview of Applications - DOI 10.577212909 
12. Mattal. M. L. et a al (2010). Traveling Salesman Problem An 
Overview of Applications, Formulations - ISBN 978-953-307-426-9 
13.  Lupsta,  L.  et  al  (2010).  Some  Special  Traveling  Salesman 
Problems ISBN 978-953-307-426-9. 
14. Luke. S. (2015). Essentials of Metaheuristics - ISBN 978-1-300-
54962-8 
15. Kocay, W. L & D. L. Kherer. (2004). Graphs, Algorithms, and 
Optimization, Second Edition ISBN 13 978-1-4822-5116-6 
16. Knuth D. E.  (1997). The Art of Computer Programming, Volume 
4A - Combinatorial Algorithms, Part 1 Addison Wesley 
17.  Zelinka,  I.,  Snasel,  V.  &  Abraham,  A.  (2013).  Handbook  of 
Optimization - INTELLIGENT SYSTEMS REFERENCE LIBRARY 
no 38. 
18.  Irnich,  S.  &  D.  Vigo.  (2014).  The  Family  of  Vehicle  Routing 
Problems - DOI 10.11371.9781611973594.ch1 
19. West. D. B. (2001). Introduction to Graph Theory (2nd Edition 
With Solution Manual) ISBN: 81-7808-830-4 
20. Eiben A. E & J. E. Smith. (2015). Introduction To Evolutionary 
Computation - ISBN 978-3-662-44873-1 
21. Hoss. H. H. & T. G. Stutzel. (2015) - Stochastic Local Search 
Algorithms  An  Overview  -  handbook  -  DOI  10.1007978-3-662-
43505-2_54 
22. Cruz-Bernal, A. (2013). Meta-Heuristic Optimization Techniques 
and Its Applications in Robotics doi.org10.577254460. 
23. Harris, J. M., Hirst, J. L. & M. J. Mossinghof. (2008). 
Combinatorics and Graph Theory, Second Edition ISBN 978-0-387-
797710-6. 
24. Boussaid el al (2013). Survey on optimization metaheuristics - 
DOI org10.1016j.ins.2013.02.041 
25. Brownlee, J. (2012). Clever Algorithms Nature-Inspired 
Programming Recipes - ISBN 978-1-4467-8506-5 
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26.  Blum,  C.  &  A.  Roli  (2002)  Metaheuristics  in  Combinatorial 
Optimization – preprint. 
 
Notas de aula 
1. Souza, M. J. F. (2006) Iterated Local Search – UFOP – Notas de 
aula 
 

 

Informações 
adicionais: 

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

Para que o calendário das atividades previsto possa ser mantido, é 
possível admitir 5 alunos na disciplina. A turma original de 2020.1 
possuía  40  vagas  e  3  alunos  matriculados.  É  possível  absorver 
mais 2 alunos e ainda realizar a avaliação das implementações na 
atividade assíncrona que se segue à entrega do trabalho.  
 
A abertura de mais 2 vagas, além da demanda original, oferecerá 
para a disciplina a flexibilidade sugerida pela resolução que rege o 
período excepcional 2020.6, mantendo a viabilidade do atual 
programa proposto.  
 
Um  número  maior  que  5  alunos,  nessa  disciplina,  exigirá,  pela 
própria necessidade dos alunos, um novo programa. Com redução 
do  conteúdo,  mudança  nos  temas  de  implementação  ou  sua 
eliminação, e alterações nos objetivos da disciplina e na 
metodologia de avaliação. O cumprimento da ementa estará 
comprometido.  
 
Observo que o formato remoto, diferentemente do formato 
presencial, pode ser extremamente sensível ao número de alunos 
de uma turma, em função de seu conteúdo e dinâmica. No caso da 
atual disciplina, a sensibilidade é extrema.  

 

 

 
Em, 28 de Julho de 2020.        

 

 
 _______________________________________ 

 
Nome e assinatura do(a) docente 
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