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Introdução: O início de cada período letivo traz para as instituições de ensino inúmeras
responsabilidades, que podem ser habituais de todo período ou recém-determinadas, a
fim de atender alguma causa especial. Entre as responsabilidades habituais, pode-se
mencionar o problema de programação de horário escolar, que consiste em definir a
melhor alocação dos professores às turmas e disciplinas, procurando minimizar ou
maximizar algum fator pré-determinado e, além disso, satisfazer as restrições
envolvidas no problema em questão. 
Este projeto tem seu foco na determinação da melhor alocação dos professores às
turmas e disciplinas, através do uso da ferramenta Pesquisa Operacional. Objetivo:
Este projeto pretende desenvolver um sistema computacional, baseado em métodos
heurísticos, para resolver o problema de programação de horário escolar referente ao
curso de Engenharia de Produção em uma instituição de ensino superior do leste de
Minas Gerais.  Metodologia: Este trabalho baseia-se na utilização e aplicação das
ferramentas de pesquisa para a resolução do problema de programação de horário
escolar do curso de Engenharia de Produção de uma instituição de ensino superior.
Para isso, foi escolhido o método Simulated Annealing e os resultados obtidos por esse
método são comparados com a solução apresentada pela instituição.
O método foi implementado em linguagem C utilizando-se o software Dev C++. As
informações utilizadas neste trabalho foram fornecidas pela própria instituição e são
referentes ao primeiro semestre de 2017.  Resultados: Utilizando-se os dados que
foram fornecidos pela instituição, o resultado esperado é que a programação de horário
através da aplicação das técnicas de pesquisa operacional, apresente um tempo de
elaboração menor do que é praticado atualmente, sem deixar de atender as restrições
pré-estabelecidas. 
Desta forma, será possível evitar o desperdício de tempo neste tipo de processo que
ocorre todo semestre letivo, e em consequência melhorar a performance para atender
as oscilações do ambiente interno e externo de forma flexível e eficiente.
 Conclusão: Através da utilização do método proposto espera-se obter resultados
satisfatórios para o problema de programação de horário escolar. 
Por meio deste trabalho será possível observar a aplicação de técnicas para resolução
de problemas escolares, de modo a aperfeiçoar a prestação de serviços e reduzir tempo
de confecção do horário
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