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Título: Modelo Matemático para o Planejamento
e Otimização de Sistemas Públicos de Ensino

Resumo: A Educação é um direito subjetivo previsto na Constituição Federal
de 1988. Isto quer dizer que o acesso ao ensino fundamental é obrigatório
e gratuito, e a sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade
competente. Desde o ano de 2013, este direito passou a incorporar a Educação
Infantil e o Ensino Médio. Agora, todo brasileiro tem direito à educação dos
quatro aos dezessete anos. Além da ampliação da oferta obrigatória, que
implica de imediato em uma pressão extra sobre a rede escolar existente,
a educação vem sofrendo uma série de modificações estruturais, como a
implantação da educação em tempo integral e o novo Ensino Médio. Estas mo-
dificações podem representar uma série de dificuldades aos sistemas escolares
que não estiverem atentos a estas mudanças. Para enfrentar esses desafios,
esta tese propõe um modelo para ser usado no planejamento estratégico,
tático e operacional de Sistemas Públicos de Ensino. Trata-se de um Model
Developed for the Educational System Level (MDESL), estruturado na forma de
um Mixed Integer Programming (MIP), por isso denominado, MDESL-MIP, o
qual foi resolvido com a utilização do software GAMS/CPLEX. Este modelo
permite otimizar os recursos educacionais disponíveis, resolvendo o problema
do atendimento da demanda por matrículas, formação de turmas, contratação
de professores, ao mesmo tempo que minimizar o deslocamento dos alunos
até as escolas. Além disso, permite avaliar o impacto no sistema, dos custos
relativos à construção ou desmobilização de escolas. O modelo foi aplicado a
um estudo de caso em uma cidade de médio porte na Região Amazônica, onde
foram testadas várias configurações para um sistema composto por escolas es-
tudais e municipais. O MDESL-MIP, mostrou-se capaz de resolver o problema
da superlotação das turmas, de diminuir o descolamento médio dos alunos e
a aumentar a eficiência na utilização das horas de trabalhos dos professores.

Data/Horário: 10 de agosto de 2018 às 18h30
Local: Auditório do ICET
Itacoatiara - Amazonas

Projeto: Seminários de Matemática do ICET
Resumo: O projeto Seminários de Matemática do ICET(SM - ICET) sustenta-se
em um pilar principal, que é o de desenvolver nos acadêmicos da graduação,
pós-graduação e pesquisadores das Ciências Exatas e da terra e da matemática
o interesse pela pesquisa em matemática pura e aplicada no Baixo e Médio
Amazonas, através de temas que despertem no futuro pesquisador a paixão
por esta área do conhecimento humano, facilitando o intercâmbio entre estes
e assim contribuindo para o desenvolvimento local, tanto humano, quanto
institucional. O projeto SM - ICET prevê realizações de seminários nas cidades
de Coari, Itacoatiara, Parintins e Manaus, como parte de suas atividades,
incentivando assim a pesquisa no Baixo e Médio Amazonas.

http://www.example.com
http://www.example.com
http://www.example.com
http://www.example.com


Projeto: Seminários de Matemática do ICET

Relevância

O Projeto Seminários de Matemática
do ICET, pretende firmar-se como
uma atividade extensionista contínua
no Baixo e Médio Amazonas afim de
contribuir positivamente para o de-
senvolvimento local, estimulando dis-
centes e docentes da região a estu-
dar/pesquisar matemática.

Local de Realização

As atividades do evento ocorrerão em
Parintins no Centro de Estudos Superi-
ores de Parintins - UEA/CESP e em Ita-
coatiara no Instituto de Ciências Exa-
tas e Tecnologia - UFAM/ICET.

Período de Realização

A execução da ação se fará com perio-
dicidade quinzenal, excepcionalmente
nas sextas-feiras das 16h00 as 18h00,
distribuídas da seguinte forma, uma
sexta é dedicada ao seminário com pa-
lestra da ação e a sexta seguinte será
realizada uma oficina de discussão e
avaliação das atividades da ação entre
os organizadores do evento.

Público-Alvo

As palestras da ação são destinadas
aos docentes da área de matemática
e física e aos discentes dos cursos de
graduação e pós-graduação dos cursos
de ciências exatas e de áreas afins.

Equipe de Execução

Prof. Me. João Raimundo Silva Ferreira - UFAM/ICET

Prof. Me. Fernando Junior Soares dos Santos - UFAM/ICET

Prof. Me. Elizeu Cleber dos Santos França - UFAM/ICET

Prof. Dr. Lúcio Fábio Pereira da Silva - UFAM/ICET

Prof. Dr. Marco Aurélio dos Santos Cruz - UFAM/ICET

Prof. Dr. Germán Alonso Benitez Monsalve - UFAM/ICE

Prof. Dr. Cledenilson Mendonça de Souza - UFAM/ICEZ

Prof. Me. Júlio Cézar Marinho da Fonseca - UEA/CESP

Téc. Lab. Física Andre Tavares Ferreira - UFAM/ICET

Téc. Lab. Física Wagner José Cunha de Sousa - UFAM/ICET

Discente Glefini Elias Glória - UEA/CESP

Discente Jéssica Santarém da Silva - UEA/CESP

Discente Midiane Stéfane Maquiné Matos - UFAM/ICET

“Se cheguei até aqui foi porque me apoiei no ombro dos gigan-
tes!!!!” — Sir Isaac Newton

Realização
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Professora Doutora Selma Suely
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DIREÇÃO- ICET

Professor Doutor Jorge Yoshio
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Diretor

Professor Doutor Geone Maia
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Coordenadora Administrativo
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http://www.ufam.edu.br
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