ANEXO I
Modelo de Resumo

Resumo de Projeto de Iniciação Científica e Tecnológica
Os resumos dos projetos de iniciação e tecnológica são publicações com o objetivo de divulgar
sinteticamente todos os projetos desenvolvidos por bolsistas do CNPq e pela comunidade
acadêmica do IFSC. Caso os resultados do projeto tenham sido publicados, o título e resumo
do mesmo devem ser alterados para se evitar plágio.
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2. Resumo do Trabalho (entre 200 e 400 palavras, apenas texto, sem imagens, quadros ou tabelas. O
resumo deve apresentar, necessariamente: objetivos, metodologia e resultados do projeto de pesquisa. O
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O desafio de planejar a utilização das salas de aula para os retornos parciais da modalidade presencial
remete, com exatidão, ao "problema dos irmãos hostis", no qual um pai supostamente deseja dar casas a
cada um de seus filhos, visando maximizar a distância mínima entre quaisquer dois filhos (Kalvelagen,
2015).
O problema consiste em maximizar a distância mínima z entre quaisquer dois irmãos i e j, tendo como
variáveis de decisão as variáveis contínuas que representam as coordenadas x e y de todos os irmãos
considerados. O modelo pode ser descrito da seguinte maneira:
z<= ((x(i)-x(j))²+(y(i)-y(j))²)^(1/2) para todo par i e j
Os planos de contingência do IFSC estão prevendo o retorno presencial em diferentes fases, cada qual
com um percentual em relação à capacidade das salas, variando de 30% a 100%.
Utilizando o modelo apresentado é possível encontrar a máxima distância mínima para cada um dos
percentuais estipulados pelo plano de contingência, para cada sala de aula do câmpus. Ocorre que as
soluções ótimas para cada percentual de ocupação das salas, relacionadas à cada fase do plano,
deverão ser bastantes diferentes entre si, mesmo que para uma mesma sala. Este excesso de soluções
não é exatamente um problema, mas pode representar uma grande dificuldade operacional em atividades
de demarcação do local das carteiras e para manutenção das soluções.
Assim, o objetivo desta pesquisa é o de responder a seguinte pergunta: considerando que todas as salas

tem uma área retangular de ao menos 7 metros de largura, por 6 comprimento, haveria alguma
configuração física única, replicável a todas as salas de aula com assentos móveis e a todas as fases, em
que alterando somente a definição de quais lugares seriam liberados ou não para uso, em cada fase, não
houvesse prejuízos significativos em relação a solução em que o modelo fosse totalmente livre para
definir as coordenadas dos assentos?
Utilizando-se da metodologia típica de Pesquisa Operacional, resultados preliminares indicaram que
utilizar 6 fileiras, com 7 carteiras alinhadas em cada uma delas, representa a opção mais próxima da
solução em que modelo fosse livre para definir quaisquer coordenadas, para cada lugar. Nessa
configuração, será possível alocar 21 alunos, com 1,5m de distanciamento mínimo, em qualquer sala do
câmpus, enquanto a solução do modelo livre, mencionado no início deste texto, seria possível alocar 24
alunos, em algumas salas. Considera-se essa perda de desempenho pequena, em relação ao benefício
da operacionalização do resultado.
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