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Programa da Disciplina
• Classes de Problemas: Revisão das classes de Complexidade P, NP, NP-completo e NP-dif́ıcil e de reduções
entre problemas.

• Algoritmos exatos: Algoritmos pseudo-polinomiais, Algoritmos de backtracking, Algoritmos de branch-and-
bound, Programação Linear Inteira e Programação por Restrições.

• Algoritmos de Aproximação: Aproximação absoluta, Fator de aproximação, Inaproximabilidade em apro-
ximação absoluta, Fator de aproximação. Inaproximabilidade em fator de aproximação. Esquemas de aproximação
polinomial. Uso de PL no desenvolvimento de algoritmos de aproximação.

•Algoritmos heuŕısticos: Definições básicas. Algoritmos construtivos e algoritmos de busca local; Meta-heuŕısticas.

Aulas e Atendimento
• As aulas serão nas segundas-feiras das 19:00 às 21:00 e nas quartas-feiras das 21:00 às 23:00, ambas na sala PB10.

• A disciplina contará com o apoio do PED Deyvison Nogueira, e seu horário de atendimento será divulgado poste-
riormente. Alunos que desejarem ter atendimento, devem enviar email para o PED com antecedência de pelo menos
24 horas confirmando o atendimento. O atendimento começará no ińıcio do horário estabelecido para o atendimento;
não havendo outros alunos a serem atendidos, o horário de atendimento daquele dia será encerrado.

• O Atendimento do professor será nas quartas-feiras, das 18:00 às 19:00, na sala IC1-30. Alunos que desejarem ter
atendimento, devem enviar email para o professor com antecedência de pelo menos 24 horas confirmando o atendi-
mento. O atendimento começará no ińıcio do horário estabelecido para o atendimento; não havendo outros alunos a
serem atendidos, o horário de atendimento daquele dia será encerrado. Não haverá atendimento na semana de uma
prova ou exame.

Avaliação
• Serão aplicadas duas provas com duração de uma hora e cinquenta minutos cada uma e n testes ou projetos de
implementação (alguns laboratórios poderão ter tempo de implementação e peso maior, dependendo de sua complexi-
dade). Apenas para aqueles alunos que não lograrem aproveitamento satisfatório no semestre será aplicado um exame
final, também com duração de uma hora e cinquenta minutos. As datas das provas e do exame final estão indicadas
na tabela abaixo.

Prova 1 Prova 2 Exame Final

07/10/2019 25/11/2019 09/12/2019

Critério de avaliação
• A média das provas teóricas, NP, será computada da seguinte forma, onde Pj é a nota da prova j: NP = (3P1+4P2)/7.

• A média dos testes e projetos de laboratório, NL, será computada como NL = (p1L1 + · · ·+ pnLn)/(p1 + · · ·+ pn),
onde n é o número de atividades prático-teóricas avaliadas (planejamos ter n ≥ 5), Lj é a nota da atividade j, pj é o
peso da atividade j. Tipicamente os pesos das atividades pj ’s serão iguais a 1, 2 ou 3, de acordo com sua complexidade.
Cada atividade Lj pode ser um testinho em aula (avisado com pelo menos 1 semana de antecedência) ou um projeto
de implementação em C ou C++ (com prazo de entrega de pelo menos uma semana). Dependendo da complexidade,
uma atividade de implementação poderá ser individual ou feito em dupla.

• A média das atividades, MA, será computada da seguinte forma: MA = (7NP + 4NL)/11.

• A média do semestre, MS, será computada da seguinte forma:

• Se
[
(MA ≥ 5.0) e (NP ≥ 3.0) e (NL ≥ 3.0)

]
então MS = MA

• Caso contrário, MS = min{4.9,NP,NL}
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• A média final, MF, será computada da seguinte forma:

• Se
[
(MS < 2.5) ou (MS ≥ 5)

]
então MF = MS e o aluno não poderá prestar exame.

• Caso contrário, o aluno deve fazer o exame, e sua média final será computada como MF = min{5.0, (MS+E)/2},
onde E é a nota do exame.

Observações
Não serão ministradas provas antecipadas nem substitutivas. Não será permitida qualquer tipo de consulta durante

as provas ou exame.

Aviso: Qualquer tentativa de cola ou fraude acarretará nota zero na disciplina para todos os implicados.

Exerćıcios
Serão indicados exerćıcios à medida que cada tópico for coberto. Além de servir para maior fixação do material

apresentado em aula, questões de prova ou de exame podem ser extráıdas diretamente ou baseadas nos exerćıcios. Os
exerćıcios não serão recolhidos para correção. É importante que os alunos procurem resolver ao máximo os exerćıcios
baseando-se no conteúdo visto em aula e na bibliografia sugerida. Posteriormente, sugere-se que os alunos apresentem
suas resoluções nos atendimentos do PED e do professor.
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