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OBJETIVOS 
Consolidar a base de conhecimento do aluno na área de matemática discreta, potencializando 
suas habilidades e competências na solução de problemas do mundo real através das estruturas 
discretas e suas aplicações, bem como formalismos computacionais complexos. 
 
EMENTA 
Grafos: Circuitos e Caminhos: circuitos e caminhos Euler/hamiltonianos, caminhos críticos, 
Algoritmo de Dijkstra, problema de vendedor ambulante, conectividade. Arvores: propriedades, 
algoritmos de Prim e Kruskal, árvores binarias e n-árias, operações sobre árvores. Coloração de 
Grafos. Modelagem: estrutura, cadeias de Markov, modelo de Leslie, modelo de Leontief. 
Probabilidade discreta: eventos mutuamente excludentes e condicionalmente dependentes. 
Variáveis Aleatórias Discretas. Variância e Valores Esperados. Relações de Recorrência. Teoria 
dos Jogos. Relações de Cobweb. Teoria das Filas. 
 
Competências: 
• Desenvolver o raciocínio lógico-matemático e promover a análise crítica de problemas 
envolvendo Matemática Discreta. 
• Representar a solução de problemas computacionais através do uso de estruturas de 
Matemática Discreta (Grafos, Árvores, Vetores, Matrizes, Arrays, ...). 
 
Habilidades: 
• Utilizar modelos matemáticos na representação da solução de problemas envolvendo conceitos 
de Matemática Discreta. 
• Solucionar problemas computacionais através do uso dos conceitos de Matemática Discreta. 
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• Aplicar os conhecimentos da Matemática Discreta na otimização da modelagem de sistemas 
computacionais. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
GRAFOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14h 
 1.1 – Conceitos 
 1.2 – Grafos e modelos de grafos 
 1.3 – Terminologia dos grafos e tipos especiais de grafos 
 1.4 – Representação de grafos e isomorfismo de grafos 
 1.5 – Conectividade 
 1.6 – Caminhos Eulerianos e Hamiltonianos 
 1.7 – Problemas de caminho mais curto 
 1.8 – Grafos planares 
 1.9 – Coloração de grafos 
 1.10 – Representação de grafos no computador 
 
ÁRVORES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14h 
 2.1 – Introdução às árvores 
 2.2 – Aplicações de árvores 
 2.3 – Percurso em árvores 
 2.4 – Árvores geradoras 
 2.5 – Árvores geradoras mínimas 
 
ÁLGEBRA BOOLEANA ------------------------------------------------------------------------------------------ 08h 

3.1 – Funções Booleanas 
3.2 – Representação de funções Booleanas 
3.3 – Portas lógicas 
3.4 – Minimização de circuitos  

 
MODELAGEM COMPUTACIONAL --------------------------------------------------------------------------- 08h 
 4.1 – Linguagens e gramáticas 
 4.2 – Máquinas de estados finitos com saída 
 4.3 – Máquinas de estados finitos sem saída 
 4.4 – Reconhecimento de linguagem 
 4.5 – Máquinas de Turing 
 
TEORIA DOS JOGOS -------------------------------------------------------------------------------------------- 08h 

5.1 – Breve histórico da teoria dos jogos 
5.2 – Natureza e limites da teoria dos jogos: a questão da racionalidade 
5.3 – Definição de um jogo 
5.4 – Jogos em economia e administração 
5.5 – A Modelagem de um jogo 
5.6 - Representando um jogo simultâneo: a forma normal ou estratégica 
5.7 - Representando um jogo sequencial: a forma estendida 
5.8 – Comparando forma normal e forma estendida 
5.9 - Analisando um jogo simultâneo de informação completa: eliminação iterativa de 

estratégias estritamente dominadas e equilíbrio de Nash. 
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5.10 – Alguns jogos importantes: A batalha dos sexos; o dilema dos prisioneiros; o jogo 
do "galinha" 

5.11 – Estratégias mistas 
5.12 – Jogos de barganha 
5.13 – Modelos de liderança de quantidade e de preços 
5.14 – Analisando jogos repetidos: o paradoxo do dilema dos prisioneiros em jogos 

repetidos finitos 
5.15 – Equilíbrio perfeito em subjogos em jogos repetidos finitos 
5.16 – O teorema popular e as múltiplas possibilidades de cooperação 169. 

 

TEORIA DAS FILAS ---------------------------------------------------------------------------------------------- 08h 
 6.1 – Introdução a processos estocásticos 
 6.2 – Processos de nascimento e morte 

6.3 – Cadeias de Markov 
 6.3 – Sistemas básicos de filas 
 6.4 – Modelos complexos de filas 
 6.5 – Codificação de sistemas de filas 
 
METODOLOGIA DE ENSINO 

● aulas expositivas e dialogadas 
● aulas práticas em laboratório de informática 
● resolução de lista de exercícios 
● tira-dúvidas (matutino ou vespertino) 
● aulas remotas 
● seminários  

 
RECURSOS DE ENSINO 

● quadro branco 
● data Show  
● slides Multimídia 
● laboratórios de informática 
● ferramentas tecnológicas (Linguagens de programação R, e-mail, Skype, Google 

Meet, Homepages, SIGUEMA) 
● videosaulas 
● plataformas virtuais (Google Class Room, site do professor) 

 
MECANISMOS DE AVALIAÇÕES 
 Qualitativas 
 - motivação, interesse e participação em sala de aula 
 - assiduidade às aulas 
 - responsabilidade no cumprimento das atividades de aprendizagem 
 - postura ética e disciplina discente para com o professor e demais colegas 

- observação de desempenho 
 
 Quantitativas  

● provas teóricas escritas 
● defesa de seminários  
● listas de exercícios propostos 
● implementações de algoritmos  
● entrega das atividades propostas 
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