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EMENTA:
Conceituação e propriedades básicas de algoritmos de otimização. Algoritmos para busca
unidirecional. Algoritmos básicos para a minimização de funções sem restrições. Métodos de
direções conjugadas. Métodos de métrica variável. Métodos primais para a minimização de
funções com restrições. Métodos de penalidade e de barreira. Modelagem de problemas de
programação linear. Método Simplex.

PROGRAMA:

1. Introdução à Otimização
2. Conceituação e propriedades básicas de algoritmos de otimização
3. Conceituação e propriedades básicas de algoritmos de otimização
4. Algoritmos para busca unidirecional.
5. Algoritmos para busca unidirecional.
6. Algoritmos básicos para a minimização de funções sem restrições.
7. Algoritmos básicos para a minimização de funções sem restrições.
8. Métodos de direções conjugadas. Métodos de métrica variável.
9. Métodos primais para a minimização de funções com restrições.
10. Métodos primais para a minimização de funções com restrições.
11. Métodos de penalidade e de barreira.
12. Modelagem de problemas de programação linear.
13. Método Simplex.
14. Método Simplex.
15. Heurísticas.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO:

Desenvolvimento de um artigo científico/tecnológico aplicando otimização. Escolha de um
artigo semente e definição do problema (30 pontos), desenvolvimento do modelo e das
ferramentas para solução do problema (35 pontos), artigo completo com metodologia, resultados
e conclusões (35 pontos).
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DESCRIÇÃO DE OBJETIVOS E COMPATIBILIDADE COM AS LINHAS DE
PESQUISA DO PPGMEC:

Nesta disciplina discutimos a modelagem de problemas de otimização e apresento alguns dos
principais métodos de solução e algumas das ferramentas computacionais que implementam
estes métodos. Direta ou indiretamente a otimização aparece em todos os assuntos da
engenharia. Assim é uma disciplina naturalmente útil para a formação dos alunos. A forma de
avaliação da disciplina contribui para tanto o aprendizado do conteúdo quanto para auxiliar o
aluno no próprio tema de pesquisa do aluno. Cada aluno deve escrever um artigo científico ou
tecnológico que resolva um problema de otimização ou use otimização como meio para
resolver um problema de Engenharia Mecânica. A metodologia da tarefa envolve a escolha do
problema através de uma referência bibliográfica semente. O estudo e a proposição do modelo
de otimização. O estudo dos métodos e ferramentas para resolver o problema. O
desenvolvimento de um estudo de caso e a documentação, ou seja, o artigo. Cada etapa é
acompanhada individualmente e avaliada. Assim, a disciplina além de apresentar o tema de
otimização serve como um ensaio para o aluno no desenvolvimento das pesquisas em sua
própria área de concentração.


