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1.IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:
CODIGO NOMEDA DISCIPLINA NgDEHORAS-AULA SEMANAIS

TEÓRICAS PRÁTICAS
TOTALDE HORAS-AULA l

SEMESTRAIS l
DEC7523 \4odelaQem e Simuiacão 2 2 72  

HORÁRIO MODALIDADE
TURMASTE RICAS TURMASPRATICAS Presencial l

0565 3-1420ã e 5-].420ã  0565 3-1420(2) e 5-].420r2)    

lll.PRE-REQUISITO(S)
CODIGO NOMEDA DISCIPLINA  

     
IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA Ê OFERECIDA

3acharelado em Engenharia de Energia
3acharelado em Engenharia de Comoutacão  

  11. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S)
'')rof. Rodrigo Pereira
..email : oe! eha. rodrígo(® oosgrad . ufsc.br
IHorário de atendimento: Sexta-feira das 20:00 às 22:00 -- Unidade Mato Alto - Sala 206  

  VI.EMENTA

jlntrodução à simulação. Propriedades e classificação dos modelos de simulação. Geração de números aleatórios.
INoções básicas em teoria dos números. Geração e teste. Distribuições clássicas contínuas e discretas. Simulaçãc
]e sistemas discretos e de sistemas contínuos. Verificação e validação de modelos. Técnicas estatísticas para

hnállse de dados e de resultados de modelos de simulação. Simulação de sistemas simples de filas. Simulação de
sistemas de computação.  



Vli.OBIETIVOS

'roporclonar aos alunos um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos sobre as técnicas e métodos associados
modelagem analítica e simulação de sistemas.
bietivos EsDpcíficos

1. Desenvolver de forma básica os conceitos de modelagem e simulação contínua;
Aprofundar os conceitos relacionados a modelagem e simulação discretas
Capacitar os alunos a modelar sistemas discretos em uma ferramenta de simulaçãot

Õg discreta com os alunos. '
vin.CONTEúDOPROGRAMÁTico

111QúdQ.lEêó111cQ.seguido de Conteúdo
NIDADE l: Introdução à Simulação
Introdução à simulação
Propriedades e classificação dos modelos de simulação
Simulação de sistemas de computação
ciDADE 2; Simulação de Sistemas Contínuos
Simulação de sistemas contínuos
Estudo de caso de um sistema continuo
Verificação e validação de modelos contínuos
NIDADE 3: Ferramentas matemáticas de auxílio à simulação
Geração de números aleatórios
Noções básicas em teoria dos números
Geração e teste
Distribuições clássicas contínuas e discretas
NIDADE 4: Simulação de Sistemas Discretos
Simulação de sistemas discretos
Técnicas estatísticas para análise de dados e de resultados de modelos de simulação
Simulação de sistemas simples de filas '

gretas

!!á!!ca com desenvolvimento de simulações no computador

iX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais deverão
0

ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada disciplina,Hmínimo a 75% das mesmas (Frequência Suficiente - FS), ficando nela reprovado o aluno que não compare
a mais de 25% das atividades (Frequência Insuficiente - FI)
Serão realizadas duas avaliações e três Trabalhos:

Prova l será referente aos conteúdos das Unidades l e 2: PI (teórica)
Prova 2 será referente aos conteúdos das Unidades 3 e 4: P2 (prática)

s trabalhos serão distribuídos ao longo da disciplina em aula e com apresentação dos resultados em aula e entrega
través do Moodle

A média final (MF) será computada da seguinte forma
yl! = [(PI + P2)x0.51 + ITI + T2 + T3)/ 3Jx0.5
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Os livros acima citados constam na Biblioteca Universitária e Setorial de Araranguá.
também podem ser encontradas no acervo da disciplina, via sistema Moodle.
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