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1 – EMENTA:

Conteúdo variável.

2 - OBJETIVOS:

Capacitar alunos com ferramentas técnicas quantitativas, ferramentas estas que auxiliam o gestor
no processo de tomada de decisão em sistemas de produção e logística.

3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1 – Introdução aos métodos quantitativos no processo de tomada de decisão.

2 – Programação Linear (PL): resolução gráfica e analítica; teoremas e a forma tabular;
problemas com todos os tipos de restrições.

3 – Programação linear na prática: uso do solver do Excel e aplicações reais.

4 – O problema dual e análise de sensibilidade.

5 – Problemas de rede: transporte.

6 – Programação inteira: identificação e solução utilizando Excel.

7 – Programação não-linear: identificação e solução utilizando Excel.

4 - METODOLOGIA DE ENSINO:

Aulas expositivas dialogadas com auxílio do quadro, transparências/slides, estudo de casos e
muito, repito, muito exercícios.

5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:

Os alunos serão avaliados conforme na forma descrita abaixo. Todas as avaliações valem, no
máximo, 10 pontos.
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N1 – Entrega dos exercícios indicados e nas datas indicadas - contínuo (20%)
N2 – Nota da apresentação do trabalho e entrega do artigo – final do semestre (40%)
N3 – Prova contemplando os conteúdos 1 e 2 – primeira metade do semestre (40%)

=തതതതܨܰ 0,2ܰ1 + 0,4ܰ2 + 0,4ܰ3, se തതതതܨܰ > 7,0 o aluno estará aprovado, caso contrário, deverá
prestar a prova final.

Na prova será observada a capacidade dos alunos em desenvolver a formulação de problemas e a
solução dos mesmos por meio de raciocínio lógico. Além disso, observa-se a capacidade de
síntese e objetividade no desenvolvimento das questões conceituais. A prova, individual, será
composta por questões dissertativas e/ou questões objetivas. Será admitida consulta apenas ao
resumo da matéria, manuscrito, em uma folha tamanho A4, frente e verso, com nome e matrícula
do aluno escrito a caneta.

Presenças: é de total responsabilidade de o aluno acompanhar sua freqüência. É permitida a
ausência em até 25% (vinte e cinco por cento) das aulas da disciplina, embora não seja
aconselhável a ausência.
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