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Subprojeto 13 

 

➢ Título do Subprojeto: Otimização em redes 

 

➢ Disciplina(s) pré-requisito para participação no processo: Pesquisa Operacional 

II 

 

➢ Disciplina(s) có-requisito para participação no processo: Não há 

 

➢ Resumo do Projeto: o objetivo deste projeto é desenvolver no bolsista habilidades 

relacionadas à busca pelo conhecimento. Pretende-se efetivar uma competição entre os 

alunos, que os leve a concluir o que é necessário para modelar e resolver problemas 

dessa área. 

 

➢ Atribuição do bolsista: o bolsista auxiliará a professora na elaboração de 

problemas e na avaliação e julgamento das soluções apresentadas. O bolsista fará 

intermediação entre a professora e os alunos. 

 

➢ Atividade(s) principal do bolsista: colaborar com a professora na condução da 

disciplina e planejamento das atividades. Todas as atividades serão realizadas de forma 

online através das plataformas de videoconferências.  As reuniões de planejamento de 

atividades e de pesquisa serão previamente marcadas entre o bolsista e o professor. 

Durante esse período o aluno apresentará relatórios mensais sobre as atividades 

realizadas durante a monitoria. 

 

Atividades 
Horário 
Semanal 

Reunião de Planejamento de Atividades 2h 

Colaboração na correção de trabalhos e avaliações 4h 

Disponibilidade de atendimento aos alunos 4h 

Atividade de pesquisa a ser desenvolvido pelo aluno 2h 

 

 

➢ Cronograma de trabalho do bolsista:  

 

Atividades Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. 
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Colaboração 
na correção de 

Trabalhos e 
avaliações 

X X X X  X X X X 

Disponibilidade 
de 

atendimento 
aos alunos 

X X X X      

Atividade de 
Pesquisa a ser 
desenvolvida 

X X X X X X X X  

Entrega da 
atividade de 

Pesquisa 

        X 

 

 

➢ Metodologia de acompanhamento e avaliação: O bolsista apresentará relatórios 

mensais sobre as atividades realizadas assim como a avaliação do comprometimento e 

atenção aos alunos no desenvolvimento das atividades 

 

➢ Orientador(a): Fernanda Abizethe de Carvalho Duim 

 

 


