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1 INTRODUÇÃO
A elaboração de horários acadêmicos é um problema complexo enfrentado pelas instituições
de ensino, principalmente nos inícios de períodos letivos. Atualmente, diversos sistemas podem ser
utilizados para resolver tal problemática. Contudo, a maioria desses softwares foram desenvolvidos
para atender o maior número possível de instituições, deixando, portanto, de atender adequadamente
às muitas necessidades específicas de cada uma delas. Partido dessa premissa, surge a necessidade de
um sistema que facilite a organização da cadeia de carga horária semanal, sendo esta consistente e
atendendo às peculiaridades de cada instituição de ensino, com o máximo de flexibilidade. Problemas
como esse, se enquadram na classe de problemas chamadas de Timetabling (Alocação, sujeita a
restrições, de objetos colocados no espaço e no tempo, de modo a satisfazer, tanto quanto possível,
um conjunto de objetos desejáveis). Dessa forma, o objetivo deste trabalho consiste em desenvolver
um Sistema computacional de Apoio à Decisão(SADHI) que forneça suporte à formação da grade
horária, visando auxiliar na organização das diversas atividades docentes, de forma a melhorar o
funcionamento da instituição local.
2 METODOLOGIAS
O sistema foi desenvolvido para plataforma Web, utilizando tecnologias associadas (HTML,
CSS, Javascript, PHP) e diversos frameworks (JQuery, Bootstrap). O software MySQL foi utilizado
como SGBD e o modelo de arquitetura MVC foi utilizado. Além disso, adotou-se a metodologia ágil
Extreme Programming. Inicialmente, realizou-se estudos aprofundados acerca dos métodos e
tecnologias que anteriormente foram citados, bem como das características gerais do problema de
elaboração de horários. Esses conhecimentos foram necessários ao longo de toda a execução do
projeto, a qual segmentou-se em duas etapas principais.
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Na primeira etapa, implantou-se no sistema os módulos relativos à automatização de tarefas
de cadastro e análises que antigamente eram feitas manualmente, tais como: cadastro de informações
sobre os docentes, cursos e turmas; cadastro de preferências de horário por cada docente; distribuição
de componentes curriculares entre os docentes; cadastro de informações por parte da coordenação;
relatórios de acompanhamento que podem ser analisados pelos membros da comissão de horários;
pesquisas baseadas nos dados do Plano Pedagógico de cada Curso(PPC) entre outras tarefas que
trouxeram maior agilidade e organização ao processo. Nessa etapa também foram realizadas
atividades relativas ao processo de desenvolvimento do software: levantamento e análise de requisitos
do sistema; verificação das restrições específicas do campus de Ipanguaçu; projeto da arquitetura do
sistema; Implementação das funcionalidades selecionadas e testes. Após esse primeiro marco, uma
versão inicial do sistema esteve apta a entrar em uso para apoiar o trabalho de gerar os horários.
Na segunda etapa, o problema matemático computacional de geração automática de grades de
horários foi o foco de pesquisas e uma solução matemática e algorítmica foi proposta com o intuito
de a atender às necessidades do campus.
A princípio, a resolução do problema matemático necessitou de estudos sobre retângulos
latinos. Em seguida, foram desenvolvidos algoritmos para gerar retângulos latinos com tamanho
controlado e em seguida houve um aumento do grau de complexidade das restrições de entrada a fim
de, gradativamente, aproximar o problema teórico de preencher um retângulo latino do problema real
de elaboração de grades de horário. Além disso, nessa fase, investigou-se a análise e construção de
algoritmos para aplicação do teorema de Philip Hall e o emparelhamento completo.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Em suma, apresenta-se um sistema capaz de resolver diversos problemas que se tinha com
grade horária, tal como a dificuldade de apurar as informações relativas às turmas, turno preferido,
dias da semana adequados, horários desejados, entre outros dados. Para isso foi atribuído um perfil
de usuário para cada servidor que faz parte do planejamento de horários dentro do campus, facilitando
a comunicação e o acesso às informações necessárias para tal feito. O SADHI ainda disponibiliza a
visualização para cada usuário do andamento do processo de elaboração de horário para auxiliá-lo na
tomada de decisões. Para os servidores que fazem parte da comissão de horários, deu-se permissões
para gerenciar o processo. Além disso, os coordenadores possuem a função no sistema de realizar as
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ofertas de disciplinas de acordo com o curso e a turma. A direção acadêmica assume a função de
atribuir e alterar as permissões e estabelecer prazos para execução do processo.
4 CONCLUSÕES
A construção do SADHI proporcionou aos envolvidos o aprofundamento dos conhecimentos
teórico-práticos, de forma a capacitá-los a identificar problemas reais nos quais os saberes adquiridos
no projeto possam ser aplicados. A partir de então, que estejam aptos a criar soluções computacionais
que contribuam mais efetivamente para desenvolvimento tecnológico da instituição e da região na
qual o campus se encontra.
Primordialmente, o SADHI foi construído com o intuito de organizar e otimizar a maneira de
elaborar horários dentro da instituição. Porém, atualmente, encontra-se em fase de expansão para que
possa contribuir na resolução de outros problemas internos do campus e da instituição, tais como,
organização de alimentação, capacitação, entre outras. Pretende-se, no futuro, integrar as
funcionalidades do SADHI ao SUAP, aumentando assim sua área de atuação e possibilitando a
utilização dos dados de maneira mais eficiente, uma vez que se poderá utilizar a mesma base de dados
do SUAP. Também pretende-se ofertá-lo às instituições de ensino públicas da região.
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