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PLANO DE ENSINO

1.

IDENTIFICAÇÃO

Componente
Curricular:

Teoria dos Grafos

Unidade Ofertante:

FACOM

Código:

GBC042

Período/Série:

4

Turma:

Carga Horária:
Teórica:

60

Professor(A):

Prática:

Natureza:
0

Total:

60

Alexsandro Santos Soares

Obrigatória:
(X)

Optativa: ( )

Ano/Semestre:

2021/2

Observações:

2.

EMENTA

Introdução. Noções básicas: grafos não orientados. Representações de grafos: geométrica e matricial. Noções
sobre isomorfismo e planaridade de grafos. Subgrafos. Árvores e árvores geradoras. Conectividade. Passeios
Eulerianos e Ciclos Hamiltonianos. Emparelhamento. Conjuntos Independentes e Cliques. Coloração de
Vértices e Coloração de Arestas. Grafos orientados. Fluxos em redes.
3.

JUSTIFICATIVA

Teoria dos Grafos refere-se a uma parcela da teoria matemática fundamental na modelagem e resolução de
problemas. Devido a sua forte presença em diversas disciplinas da computação como ferramenta para
modelagem de problemas, o estudo da teoria dos grafos é fundamental para todo profissional de computação.
Sua adoção em projetos pedagógicos da área é praticamente universal sendo componente indispensável em
parâmetros curriculares nacionais e internacionais.
4.

OBJETIVO

Objetivo Geral:

Manusear características e tópicos gerais de grafos;
Aplicar grafos na representação e na solução de problemas;
Entender métodos de resolver problemas baseados em grafos;
Evoluir na compreensão de tópicos mais aprofundados deste tema; e
Observar a relação deste tema com outros temos envolvendo ou não Ciência da Computação.
Objetivos Específicos:

5.

PROGRAMA
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Módulo 1: Grafos e Subgrafos
Apresentação da disciplina e discussão do método de avaliação
Definição e exemplos de grafos simples através de conjuntos, vértices adjacentes, arestas adjacentes, vértices
incidentes e arestas incidentes, grafo completo, grafo bipartite, grafos planares, isomorfismo de grafos,
representação de grafos através matrizes. Subgrafos. Definição de grau e teoremas sobre graus de um grafo.
Definições e exemplos de passeio, caminho, trilha, passeio fechado e ciclo. Definições de grafo conexo,
componentes conexas e distância entre dois vértices. Teorema de caracterização de grafos bipartites
Módulo 2: Árvores
Definição de árvore e exemplos. Definições de folha, aresta de corte e articulação. Teoremas para
caracterização de árvores
Módulo 3: Conectividade
Definição e exemplos de conectividade de vértices e conectividade de arestas. Teoremas sobre grafos 2conexo.
Módulo 4: Passeios Eulerianos
Definições de passeio euleriano, passeio euleriano aberto e grafo euleriano. Teoremas para caracterizar
passeios eulerianos e passeios eulerianos abertos.
Módulo 5: Ciclos Hamiltonianos
Definições de ciclo hamiltoniano, caminho hamiltoniano e grafo hamiltoniano. Teoremas sobre condições
necessárias e teoremas sobre condições suficientes para existência de ciclos hamiltonianos.
Módulo 6: Emparelhamento
Definição e exemplos de emparelhamentos. Emparelhamento maximal, máximo e perfeito. Teorema de
caracterização de emparelhamento máximo. Emparelhamento em grafos bipartites (Teorema de Hall).
Relação entre emparelhamento e cobertura de vértices.
Módulo 7: Coloração de Arestas
Definição e exemplos de coloração de arestas. Coloração Própria, grafo k-colorível, índice cromático.
Teorema de Vizing, Teorema sobre 2-coloração e Coloração de Grafos Bipartites.
Módulo 8: Conjuntos Independentes e Cliques
Definição de Conjuntos Independentes e exemplos. Conjuntos Independentes máximos e cobertura de arestas
por vértices. Conjuntos Independentes em grafos bipartites. Definição e exemplos de cliques. Teoria de
Ramsey.
Módulo 9: Coloração de Vértices
Definição e exemplos de coloração de vértices. Coloração Própria, grafo k-colorível, número cromático.
Definição de grafo critico e de grafo k-crítico. Teoremas sobre grafos k-críticos e número cromático.
Algoritmos Aproximados Sequenciais para coloração de vértices.
Módulo 10: Grafos Direcionados
Definição e exemplos de grafos direcionados (dígrafos). Definições de grafo subjacente, componentes
fortemente conexas, graus de vértices, passeio, caminho e ciclo. Torneio e caminhos hamiltonianos. Fluxos
em Redes.
6.

METODOLOGIA
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a) Atividades presenciais teóricas: 4 horas semanais, num total de 60 horas-aula.
Aulas expositivas.
Horários das atividades presenciais: terça-feira e quarta-feira, das 14:50 até 16:40
b) Atividades assíncronas: em um total de 12 horas-aula, compreendem atividades complementares,
resolução de exercícios e trabalhos de software.
Plataforma de T.I. / softwares que serão utilizados: Microsoft Teams Endereço web de localização dos
arquivos: Plataforma Microsoft Teams. Aqui é contemplado a resolução de listas de exercícios e também o
desenvolvimento de programas ao longo do curso. Compiladores e/ou intérpretes para as linguagens de
programação Haskell e Julia. Uso de vídeos gravados.
e) Acesso às referências bibliográficas: Os alunos poderão consultar as referências bibliográficas para
consulta de materiais sobre a disciplina. Além disso, o professor disponibilizará materiais complementares na
plataforma Microsoft Teams e diretamente no endereço via grupo de discussão no Google Mail.
Além das atividades presenciais previstas, o atendimento aos alunos também ocorrerá por meio da troca de
mensagens via postagens no canal das aulas, a fim de promover um ambiente colaborativo e coletivo de
aprendizagem. Reuniões virtuais (individuais ou em grupo) também podem ocorrer, desde que previamente
agendadas com o professor.
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

CH
CH
Presencial Atividades
Assíncrona
Assíncronas
(hora(hora-aula)
aula)

Data/Hora Módulos

Conteúdo/Descrição

03/05/2022
1
(14:50)

Apresentação da disciplina
e discussão do método de 2
avaliação.

1ª

04/05/2022
1
(14:50)

Definição e exemplos de
grafos simples através de
conjuntos, vértices
adjacentes, arestas
adjacentes, vértices
2
incidentes e arestas
incidentes, grafo completo,
subgrafos e representação
de grafos através matrizes

2ª

10/05/2022
1
(14:50)

Isomorfismo de grafos

2

2ª

11/05/2022
1
(14:50)

Definições e exemplos de
passeio, caminho, trilha,
passeio fechado e ciclo.

2

Semana

1ª

2ª

14/05/2022

Lista de
exercícios e

1
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trabalho de
programação

3ª

3ª

3ª

17/05/2022
1
(14:50)

Grafos bipartidos e
Teorema de caracterização
de grafos bipartidos

2

18/05/2022
3
(14:50)

Definições de grafo
conexo, componentes
conexas e distância entre
dois vértices. Medidas
sobre grafos: raio,
diâmetro, excentricidade

2

Lista de
exercícios e
1
trabalho de
programação

21/05/2022

4ª

24/05/2022
3
(14:50)

4ª

25/05/2022
(14:50)

Definição e exemplos de
conectividade de vértices e
conectividade de arestas.
2
Teoremas sobre grafos 2conexo.

2

4ª

25/05/2022 4

Definições de passeio
euleriano, passeio euleriano
aberto e grafo euleriano.
Teoremas para caracterizar
passeios eulerianos e
passeios eulerianos abertos.

5ª

31/05/2022
4
(14:50)

Algoritmos sobre grafos
eulerianos e o problema do 2
carteiro chinês

01/06/2022
5
(14:50)

Definições de ciclo
hamiltoniano, caminho
hamiltoniano e grafo
hamiltoniano. Teoremas
1
sobre condições necessárias
e teoremas sobre condições
suficientes para existência
de ciclos hamiltonianos.

5ª

5ª

04/06/2022

Lista de
exercícios e
1
trabalho de
programação

Lista de
exercícios e

1
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trabalho de
programação
6ª

07/06/2022
5
(14:50)

Algoritmos sobre grafos
hamiltonianos

6ª

08/06/2022
5
(14:50)

Buscas em grafos: largura e
2
profundidade

2

Lista de
exercícios e
1
trabalho de
programação

6ª

11/06/2022

7ª

14/06/2022
5
(14:50)

Algoritmo de Dijkstra para
2
o caminho mínimo

7ª

15/06/2022
2
(14:50)

Definição de árvore e
exemplos. Definições de
folha, aresta de corte e
2
articulação. Teoremas para
caracterização de árvores

7ª

18/06/2022
(14:50)

8ª

21/06/2022
2
(14:50)

Enumeração de árvores e
códigos de Prüfer

2

8ª

22/06/2022
2
(14:50)

Árvore geradora e
algoritmos

2

Lista de
exercícios e
1
trabalho de
programação

Lista de
exercícios e
1
trabalho de
programação

8ª

25/06/2022
(14:50)

9ª

28/06/2022
2
(14:50)

Algoritmos para detecção
de ciclos, blocos, pontes e
articulações

2

9ª

29/06/2022
(14:50)

Primeira prova

2

9ª

02/07/2022
(14:50)

Lista de
exercícios e
1
trabalho de
programação
6
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05/07/2022
(14:50)

Definição e exemplos de
2
emparelhamentos.
Emparelhamento maximal,
máximo e perfeito.
Teorema de caracterização
de emparelhamento
máximo. Emparelhamento
em grafos bipartidos
(Teorema de Hall). Relação
entre emparelhamento e
cobertura de vértices.

06/07/2022
6
(14:50)

Algoritmos sobre
emparelhamentos

Lista de
exercícios e
1
trabalho de
programação

09/07/2022

11ª

12/07/2022
8
(14:50)

11ª

13/07/2022
(14:50)

11ª

/07/2022
(14:50)

1

Planaridade

2
Lista de
exercícios e
1
trabalho de
programação

17/07/2022

12ª

19/07/2022
1
(14:50)

20/07/2022
(14:50)

Definição de Conjuntos
Independentes e exemplos.
Conjuntos Independentes
máximos e cobertura de
arestas por vértices.
2
Conjuntos Independentes
em grafos bipartites.
Definição e exemplos de
cliques.

2

12ª

12ª

2

9

Algoritmos para teste de
planaridade

2

Definição e exemplos de
2
coloração de vértices.
Coloração Própria, grafo kcolorível, número
cromático. Definição de
grafo critico e de grafo kcrítico. Teoremas sobre
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grafos k-críticos e número
cromático.
Lista de
exercícios e
1
trabalho de
programação

12ª

23/07/2022

13ª

26/07/2022
9
(14:50)

Algoritmos Aproximados
Sequenciais para coloração 2
de vértices.

27/07/2022
7
(14:50)

Definição e exemplos de
coloração de arestas.
Coloração Própria, grafo kcolorível, índice cromático.
2
Teorema de Vizing,
Teorema sobre 2-coloração
e Coloração de Grafos
Bipartidos.

13ª

Lista de
exercícios e
1
trabalho de
programação

13ª

30/07/2022

14ª

02/08/2022
8
(14:50)

Teoria de Ramsey

14ª

03/08/2022
10
(14:50)

Definição e exemplos de
grafos direcionados
(dígrafos). Definições de
grafo subjacente,
componentes fortemente
2
conexas, graus de vértices,
passeio, caminho e ciclo.
Torneio e caminhos
hamiltonianos.

14ª

06/08/2022
(14:50)

15ª

09/08/2022
10
(14:50)

Fluxos em Redes.

2

15ª

10/08/2022
(14:50)

Segunda prova

2

16ª

16/08/2022

Avaliação de recuperação

2

2

Lista de
exercícios e
1
trabalho de
programação
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(14:50)

de aprendizagem

17/08/2022
(14:50)

Vista de provas

2

Carga horária presencial total (hora-aula)

60 horasaula

Carga horária assíncrona total (hora-aula)

12 horasaula

Carga horária total (síncrona + assíncrona)

72 horasaula

6. ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO COM OS DISCENTES
O atendimento aos alunos ocorrerá nas sextas-feiras das 15h às 16h30, por chamada de vídeo na plataforma
Microsoft Teams ou presencialmente na sala do docente (1B123), com agendamento prévio enviado ao email do professor (prof.asoares@gmail.com) e com pelo menos 6 horas de antecedência.
A comunicação com a turma será por meio da plataforma Microsoft Teams, pelo grupo de discussão no
Google Mail e também pelo e-mail do professor: prof.asoares@gmail.com
7.

AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada por meio de:
1) Provas individuais, presenciais e sem consulta com valor total de 60 pontos. A nota final será composta
de 60 pontos (provas) e 40 pontos (trabalhos), ou no caso dos alunos que fizerem a avaliação de recuperação
de aprendizagem (60 pontos), a nota final será composta de 60 pontos (avaliação de recuperação) e 40
pontos (atividades).
Datas das avaliações:
29/06/2022 - Primeira prova (30 pontos)
10/08/2022 - Segunda prova (30 pontos)
16/08/2022 - Avaliação de recuperação de aprendizagem (60 pontos)
2) Trabalhos: no decorrer da disciplinas serão desenvolvidos vários programas em Haskell ou Julia que
envolvam os conceitos vistos nas semanas anteriores à da entrega. O prazo para a entrega destes trabalhos
individuais será de uma semana. O valor total destes trabalhos é de 40 pontos.
As datas de entregas são:
14/05/2022
21/05/2022
28/05/2022
04/06/2022
11/06/2022
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18/06/2022
25/06/2022
02/07/2022
09/07/2022
17/07/2022
23/07/2022
30/07/2022
06/08/2022
Datas e horários da avaliação: as datas foram especificadas acima.
As atividades práticas serão entregues por meio de Tarefas criadas no Microsoft Teams. A avaliação dessas
atividades levará em consideração a completude e corretude das mesmas.
A critério do professor, alguns trabalhos serão apresentados presencialmente na sala do docente (1B123).

Critérios para a realização e correção das avaliações:
A correção das provas levará em consideração a completude e a corretude das resoluções das questões
para a atribuição das notas.
As atividades práticas serão entregues por meio de Tarefas criadas no Microsoft Teams. A avaliação
dessas atividades levará em consideração a completude e corretude das mesmas. O discente poderá ser
argüido oralmente sobre códigos constantes em seus trabalhos.
Uma avaliação de recuperação de aprendizagem será disponibilizada aos alunos que não atingirem o
critério para aprovação, conforme normas vigentes da UFU. O conteúdo desta avaliação será todo aquele
presente no programa da disciplina (seção 5 deste plano).
O aluno poderá realizar vista de todas as atividades avaliativas.
Os trabalhos poderão ser realizados em horário livre a ser escolhido pelo discente, desde que respeitados os
horários e datas limites de entrega. A avaliação será feita de acordo com a pontuação acima.
A assiduidade será verificada por meio de listas de presença durante as atividades presenciais e por meio da
entrega das atividades dentro dos prazos definidos pelo docente nas demais aulas.

8.

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia on-line
Teoria dos Grafos. Material didático disponibilizado pelo Prof. Orlando Lee para a disciplina MO405 Teoria dos Grafos, da Unicamp. Disponível em https://www.ic.unicamp.br/~lee/mo405/.
Exercícios de Teoria dos Grafos. Material didático disponibilizado pelo Prof. Paulo Feofiloff da USP.
Disponível em https://www.ime.usp.br/~pf/grafos-exercicios/
Bibliografia Básica
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• Bondy, J. A., Rama Murty, U.S., Graph Theory, Springer, 2008.
• Bondy, J. A., Rama Murty, U.S., Graph Theory with Applications, MacMillan, 1976.
• West, D. B., Introduction to Graph Theory, 2nd. ed., Prentice Hall, 2001.
• Bela Bollobas, B., Modem Graph Theory, Springer-Verlag, 1998.
• Harary, F., Graph Theory, Addison-Wesley, 1972.
• Szwarcfiter, J. L., Grafos e Algoritmos Computacionais. Ed. Campus, 1986
Bibliografia Complementar
• Berge, C., The Theory of Graphs and Its Applications, Mathuen John Wiley, 1962.
• Deo, N., Graph Theory with Applications to Engineering and Computer Science, Prentice Hall,1974.
• Wilson, R. J., Introduction to Graph Theory, 4th.ed., Prentice Hall, 1996.
• Boaventura Netto, P. 0., Grafos: Teoria, Modelos, Algoritmos. Edgar Blücher, 1996.
• Gersting, J. L., Fundamentos Matematicos para a Ciencia da Computacao. LTC, 1995.
• Goodaire, E. G. e Parmenter, M. M., Discrete Mathematics with Graph Theory. Prentice-Hall, 1997.
• Diestel, R., Graph Theory, Springer-Verlag, 2000.
10. DIREITOS AUTORAIS
Todo o material produzido e divulgado pelo docente, como vídeos, textos, arquivos de voz, etc., está
protegido pela Lei de Direitos Autorais, a saber, a lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, pela qual fica
vetado o uso indevido e a reprodução não autorizada de material autoral por terceiros. Parágrafo Único:
responsáveis pela reprodução ou uso indevido do material de autoria dos docentes ficam sujeitos às sanções
administrativas e as dispostas na Lei de Direitos Autorais.
9.

APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação em: _________________________
Referência: Processo nº 23117.022857/2022-92
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