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1. RESUMO 

A criação de horário acadêmico em instituições de ensino superior é considerada um 

processo trabalhoso. Esse problema conhecido como timetabling é do tipo NP-

Completo em que o número de soluções cresce exponencialmente de acordo com o 

tamanho do problema. Respeitar a legislação vigente da CLT, garantir que uma 

turma grande não seja designada a uma sala de aula muito pequena, são exemplos 

de conflitos que dificultam a construção manual do horário acadêmico. O objetivo 

deste trabalho é criar um software de apoio para que o horário acadêmico de uma 

instituição de ensino superior seja criado com mais facilidade. Além disso, conflitos 

são apontados e um algoritmo de busca local sugere quais alterações levariam à 

resolução de um conflito. 

Palavras-chaves: timetabling, algoritmos de busca, busca local. 

2. INTRODUÇÃO 

A questão da construção de horários acadêmicos é conhecida como problema de 

timetabling (SCHAERF, 1999), que consiste em programar uma sequência de 

disciplinas entre professores e alunos em um período pré-determinado, satisfazendo 

restrições de legislação, indisponibilidade de professores em certos dias da semana, 

entre outras. Tentar encontrar uma solução por enumeração completa para o 

problema de construção do horário acadêmico é inviável computacionalmente, pois 

o número de soluções cresce exponencialmente com o tamanho do problema. 

No processo de criação da grade, as restrições legais da CLT (Consolidação das 

Leis de Trabalho), tais como: a restrição do tempo de trabalho de um professor 

dentro da instituição em que leciona e um período mínimo de descanso para 

professores que lecionam no período no noturno, dificultam consideravelmente o 

processo. Além das restrições legais por parte dos professores, existem ainda as 

restrições quanto à estrutura física da instituição, ou seja, toda sala comporta certo 

numero máximo de alunos. 

Com o intuito de amenizar essas dificuldades, este trabalho visa criar um software 

que dê suporte para resolver todos, ou a maioria, dos conflitos, ou seja, divergências 

ligadas à criação do horário acadêmico. 



3. OBJETIVOS 

O objetivo deste projeto foi desenvolver um sistema que auxilie a secretaria 

acadêmica de uma instituição de ensino superior a criar o horário acadêmico dos 

cursos oferecidos. Este horário deverá conter os cursos, o semestre, as disciplinas 

correspondentes àquele semestre, os professorem encarregados de lecionarem as 

disciplinas e os horários. O sistema tem uma ferramenta que é utilizada para 

resolução de conflitos quanto às disciplinas, salas, horários, professores disponíveis 

e restrições legais ou outros que possam surgir. Ou seja, ao ser passado um conflito 

para o sistema, este tentará resolver da melhor maneira possível, respeitando as 

restrições definidas pela legislação educacional e garantindo as informações 

necessárias para o funcionamento adequado da instituição. 

4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do sistema escolheu-se usar o modelo prescritivo de 

processo em cascata (PRESSMAN, 2011). Tal modelo aborda sistemática e 

sequencialmente o desenvolvimento do sistema, que parte da especificação dos 

requisitos que o software final deve possuir que são eles: resolver conflitos, geração 

da grade de disciplina e geração do horário acadêmico; e se desenvolve ao longo do 

planejamento das atividades; modelagem dos diagramas; construção e implantação 

do software e termina com a manutenção do produto final. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Decidiu-se separar a etapa de desenvolvimento do código em quatro camadas, 

sendo elas: a primeira consiste em desenvolver o banco de dados que armazena os 

dados; a segunda camada é formada pelas classes que fazem o mapeamento 

objeto-relacional, utilizou-se para isso, e para o restante das camadas, a linguagem 

de programação orientada a objetos JAVA (GOSLING, 2007), programada no 

NetBeans, com o auxílio do framework Hibernate (BAUER, 2007); a terceira camada 

é composta de classes que contêm o tratamento dos dados contidos no banco de 

dados. O algoritmo desenvolvido para resolver os conflitos envolvidos na criação da 

grade e, por fim, a manipulação desses dados para que possam ser exibidos na 

quarta camada; e a quarta, e última, é a camada de interface. Nessa são 

apresentados os resultados e o horário gerado. 



O algoritmo desenvolvido baseia-se na técnica Pesquisa Tabu (SCHAERF, 1999) 

que é um algoritmo de busca local. Essa técnica de busca parte de uma solução 

inicial, que é gerada randomicamente, então o algoritmo entra em um laço de 

repetição dentro do espaço de busca comparando a solução inicial com um de seus 

vizinhos, quando um vizinho é uma solução melhor que a inicial, esse vizinho se 

torna a solução momentânea até que uma melhor seja encontrada. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Para o curso Ciência da Computação no segundo semestre é possível perceber a 

partir da Figura 1 como é exibido o horário acadêmico. O algoritmo encontrou a 

disciplina “Sistema Digitais” como sendo a melhor nesse dia da semana e nesse 

horário. Assim as células das tabelas são preenchidas com as disciplinas resultantes 

que serão ministradas em um horário até o preenchimento completo do horário. 

 

Figura 1 - Título: Interface para exibição dos resultados 
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