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1 Sistema de Alocação de Disciplinas

1.1 Descrição geral

Neste trabalho deverá ser desenvolvido em Prolog um sistema com interfaces gráficas para auxiliar

na administração de uma tarefa comum em escolas e universidades: a alocação de disciplinas entre

professores.

O sistema auxiliará na escolha de quais disciplinas cada professor lecionará em um semestre. A

distribuição poderá ser feita manualmente e também o sistema deverá sugerir uma distribuição igua-

litária entre todos os professores.

1.2 Requisitos

O sistema é constituı́do de três módulos que são representadas por janelas de interface contendo

botões com seus respectivos comandos. Vale lembrar que o sistema deve ser dinâmico, ou seja, ao

atribuir uma disciplina a um docente, automaticamente o sistema deverá deixar de exibir na tela as

disciplinas conflitantes com aquelas já selecionadas.

1.2.1 Módulo de cadastro

O sistema deverá possuir um módulo de cadastro onde:

• sejam cadastrados e removidos docentes, com nome do professor e o seu código identificador

chamado de “SIAPE”

• sejam cadastradas e removidas disciplinas com nome, horário e código identificador e carga

horária

– exemplo: disciplina(Nome, Horario, CargaHoraria).

– O horário de um disciplina é identificado por um número seguido de letras, onde o número

indica o dia(s) da semana em que a disciplina será ministrada e as letras o horário. Exem-

plo, uma disciplina a ser ministrada na segunda-feira das 19:00hs às 20:40hs e na quinta-

feira das 20:50hs às 22:30hs, seria cadastrado como 2mn4op. Em anexo segue tabela

exemplo com identificação entre horários, letras e disciplinas atribuı́das.

• sejam cadastradas restrições de horários que ele não ministraria sob hipótese alguma;

• sejam cadastradas restrições de disciplinas que ele não ministraria sob hipótese alguma;



• seja cadastrada uma lista de preferências de disciplinas de cada professor, com sua respectiva

ordem;

O sistema deverá também possuir um módulo de atribuição manual das disciplinas.

1.2.2 Módulo de atribuição

No módulo de atribuição, para um professor selecionado pelo usuário, deverá aparecer:

• uma tabela simulando seu horário da semana,

• uma lista com as disciplinas associadas a este docente e

• uma lista com as possı́veis disciplinas a serem associadas ao respectivo docente.

– Nesta lista de disciplinas a serem associadas não poderão constar disciplinas que conflitem

com aquelas designadas.

O módulo de atribuição deve seguir as seguintes regram que definem o conflito entre duas ou mais

disciplinas:

• Disciplinas que ocorram total ou parcialmente em um mesmo dia e horário;

• Disciplinas que contenham, em um mesmo dia, aulas nos horários (q e f) ou (k e m);

• Disciplinas que ocorram em perı́odos (manhã, tarde e noite) que não sejam consecutivos, exem-

plo: um docente não pode receber aula nos perı́odos da manhã e da noite de um mesmo dia;

• O docente pode receber alocação de disciplinas em apenas dois turnos consecutivos de um

mesmo dia, ou seja, manhã e tarde, ou tarde e noite;

• Um professor não pode receber alocação no último horário de um dia e no primeiro horário do

dia seguinte, exemplo: 3p 4a;

Vale lembrar que o sistema deve ser dinâmico, ou seja, ao atribuir uma disciplina a um docente,

automaticamente o sistema deverá deixar de exibir na tela as disciplinas conflitantes com aquelas já

selecionadas.

1.2.3 Módulo de consulta e navegação

O módulo de consulta e navegação deve permitir:

• obter de forma automática, uma distribuição das disciplinas cadastradas entre todos os docentes

de forma equânime, ou seja, a cada professor deverá ser atribuı́da a carga horária mais similar

possı́vel. (esta funcionalidade vale 25% dos pontos relativos a este trabalho)

• consultar disciplinas atribuı́das a um dado professor

• obter lista de professores com menor carga didática

• obter lista de professores com maior carga didática

• obter carga didática média por professor
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Segunda 2 Terça 3 Quarta 4 Quinta 5 Sexta 6

A
07:10

08:00

B
08:00

08:50

C
08:50

09:40

D
09:50

10:40

E
10:40

11:30

Q
11:30

12:20

F
13:10

14:00

G
14:00

14:50

H
14:50

15:40

I
16:00 GGI026 GGI026

16:50 ED2 ED2

J
16:50 GGI026 GGI026

17:40 ED2 ED2

K
17:40

18:30

L
18:10

19:00

M
19:00 GSI010-S

19:50 Prolog

N
19:50 GSI010-S

20:40 Prolog

O
20:50 GSI024-S GSI024-S GSI010-SA

21:40 ORI ORI Prolog

P
21:40 GSI024-S GSI024-S GSI010-SA

22:30 ORI ORI Prolog
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