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Aulas

O professor disponibilizará v́ıdeos com aulas no google classroom (https://classroom.google.com/u/1/c/
NjE4ODcwNDAwMDVa). Os v́ıdeos serão disponibilizados nos mesmos dias das aulas presenciais.

Atendimento

O aluno que deseja atendimento deverá requisitar o mesmo por email e um horário será agendado para o
atendimento.

Programa da Disciplina

• Classes de Problemas

– A hierarquia de Complexidade. As classes P, NP, NP-completo e NP-dif́ıcil

– Noção de completude e o Teorema de Cook

– Problemas e reduções fundamentais em NP-completude

– Outras classes de problemas: co-NP, PSPACE, problemas indecid́ıveis (Problema da Parada)

• Algoritmos Exatos

– Algoritmos pseudo-polinomiais para o problema da mochila

– Algoritmos de backtracking.

– Algoritmos de branch-and-bound. Sugestão de exemplo: problema da mochila

– Programação Linear Inteira como uma ferramenta para resolver problemas NP- dif́ıceis

• Algoritmos Aproximados

– Definições básicas: aproximação absoluta, fator de aproximação

– Aproximação Absoluta.

– Inaproximabilidade em aproximação absoluta.

– Fator de aproximação.

– Inaproximabilidade em fator de aproximação.

– Esquemas de aproximação polinomial.

– Uso de PL no desenvolvimento de algoritmos aproximados.

• Algoritmos heuŕısticos

– Definições básicas: algoritmos construtivos e algoritmos de busca local

– Algoritmos construtivos gulosos.

– Meta-heuŕısticas.

Laboratórios

Haverá seis laboratórios para serem desenvolvidos com datas definidas ao longo do semestre.

Para a correção de alguns dos laboratórios, será utilizado o sistema de submissão SuSy desenvolvido pelo
professor Tomasz Kowaltowski. Os laboratórios serão submetidos pela página na Internet:



https://susy.ic.unicamp.br:9999/mc658b

Cada programa desenvolvido pelo aluno para um laboratório espećıfico será automaticamente avaliado por este
sistema em vários testes.

Outros laboratórios deverão ser entregues via email para o professor que fará a correção dos mesmos.

A nota final de um laboratório poderá sofrer descontos caso o programa submetido não satisfaça os critérios
estabelecidos no seu enunciado.

Avaliação

• Serão aplicadas várias listas ao longo do semestre. As listas devem ser feitas individualmente. Cada lista
terá um prazo de uma até duas semanas para serem entregues por email. No dia da entrega da lista
serão sorteados de uma até duas questões, que serão corrigidas e corresponderão à nota da lista. Sendo
L1, . . . , Ln as notas em cada uma das listas, a média das listas será:

MA =

∑n
i=1 Li

n
.

• Cada laboratório terá um peso LPi ∈ {1, 2, 3}. Seja MB a média ponderada dos m laboratórios.

• A média preliminar Mpre é calculada como

Mpre =
MA + MB

2

• A média M , antes do exame, será calculada da seguinte maneira:

M =

{
min{Mpre; 4.9} se MA < 5 ou MB < 5
Mpre caso contrário

Note a importância de obter bom desempenho tanto nas listas quanto nos laboratórios.

• Caso o aluno tenha média 2.5 ≤M < 5.0, ele poderá fazer um exame final (seja E a nota do exame).

• A nota final, F , será calculada como:

F =

{
min{5.0 ;

M + E

2
} caso 2.5 ≤M < 5.0 e o aluno tenha realizado o exame

M caso contrário

• Caso o exame não possa ser realizado de forma presencial, o mesmo será feito remotamente e a entrega
se dará por email.

• O aluno estará aprovado caso sua nota final F seja maior ou igual a 5.0, e estará reprovado caso contrário.

Datas das Provas

• Exame: 14/07/2020

Observações

• Não haverá listas ou laboratórios substitutivos.

• Qualquer tentativa de fraude nas listas ou nos laboratórios implicará em nota final F = 0
(zero) para todos os envolvidos, sem prejúızo de outras sanções. Exemplos de fraudes são:

– enviar ou mostrar trechos de código para um amigo no intuito de ajudá-lo,

– copiar ou receber um laboratório,

– colar durante as provas,



– outros.

Referências

Os seguintes livros cobrem o que será visto em aula:

1. Introduction to Algorithms, terceira edição. Cormen, Leiserson, Rivest e Stein.
2. L. A. Wolsey. Integer Programming, Wiley (1998).
3. How to Solve it: Modern Heuristics Zibgniew Michalewicz, David B. Fogel, Springer.


