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Ementa: Modelagem matemática. Conceitos básicos de otimização linear. Método Simplex. Dualidade. Análise
de sensibilidade. Método de Pontos Interiores.

Conteúdo programático:
- Modelagem matemática: problema de mistura, problema de transporte, transbordo e designação, problema de planejamento
da produção, problema de corte e empacotamento, etc.

- Conceitos básicos de otimização linear: conjunto e cone poliedral, pontos e direções extremas, solução básica viável,
representação do conjunto poliedral, representação gráfica, existência e otimalidade de pontos extremos, degenerescência.

- Método Simplex: condições de otimalidade, motivação geométrica, desenvolvimento algébrico do método Simplex,
representação em forma de quadros, métodos para obter solução inicial viável (BigM e duas fases), convergência e
complexidade computacional. Método Simplex revisado.

- Dualidade: formulação dual, teoremas de dualidade forte e fraca, variáveis auxiliares complementares, problema dual em
forma padrão, método dual simplex.

- Análises de sensibilidade e paramétrica: inserção de novas variáveis e/ou restrições, parametrização dos custos da função
objetivo, parametrização do termo independente do conjunto de restrições.

- Métodos de Pontos Interiores: motivação algébrica e geométrica, métodos em forma primal e dual, complexidade



computacional, comparação com método Simplex.

Objetivos:

Gerais: Capacitar o aluno a identificar, formular e resolver problemas de otimização linear.

Específicos: O aluno deverá ser capaz de identificar e formular problemas de otimização linear; compreender a teoria básica de
otimização linear; conhecer e aplicar o método simplex; compreender conceitos de dualidade; analisar a sensibilidade das
soluções obtidas; conhecer e aplicar o método de pontos interiores.

Metodologia de ensino: Aula invertida, exercícios, debates.

Avaliação:
- Avaliações orais ao longo de todo o semestre durante os encontros síncronos, que ocorrerão todas as semanas, iniciando a
partir da segunda semana, ou seja, semana de 11 de abril de 2022. Nas avaliações serão observados os seguintes aspectos:
participação nos debates, colaboração na resolução de exercícios, apresentação, clareza e corretude nas respostas aos
questionamentos feitos pelos colegas e pelo docente responsável;

- Avaliação oral final síncrona, na última semana do semestre da UC, para o discente que não tenha obtido até esta semana,
avaliações consideradas satisfatórias para aprovação.

A frequência será contabilizada pela presença e participação do discente nos encontros síncronos.
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Cronograma: [opcional]
Semanalmente teremos:
- Disponibilização assíncrona de material: indicação de referências para leitura/estudo, vídeo-aulas e/ou slides, e de atividades a
serem desenvolvidas pelos alunos
- encontros síncronos: resolução de dúvidas em atendimento aos alunos, debates e avaliações.


