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Filho de Edda Goes Maculan e Nelson Maculan. O seu pai foi vereador, 

deputado federal e senador, além de chefe do escritório de Milão (Itália) do Instituto 

Brasileiro do Café (IBC) no governo de João Goulart (Jango) na década de 1960.  

Trajetória 

Ele concluiu os seus estudos do ensino básico no Colégio Anglo-Americano e 

ingressou em engenharia na Escola Nacional de Minas e Metalurgia de Ouro Preto 

(1961-1965), que na época pertencia à Universidade do Brasil (UB). 

 

[...] eu fiz escola de Engenharia de Minas e Metalurgia de Ouro Preto, na 
época Universidade do Brasil, [...] eu fiz graduação nessa universidade, só 
que em Ouro Preto. Era Escola Nacional de Minas e Metalurgia do Brasil, 
[...] o pessoal não sabe que a Escola de Minas e Ouro Preto era da 
Universidade do Brasil. (MACULAN FILHO, 2013). 
 

Após a sua formação em engenharia de Minas e Metalurgia, partiu para Paris 

no ano de 1966 a fim de realizar o seu mestrado em Matemática e Estatística na 

Faculdade de Ciências da Universidade de Paris, atual Université Pierre et Marie 

Curie, com subsídios do governo francês. 

 

Trabalhou três anos na França como engenheiro-informático na Societé de 
Traitement Automatique des Données em Paris. Regressou ao Rio de 
Janeiro em julho de 1971 e em agosto do mesmo ano iniciou sua carreira na 
UFRJ como Professor Assistente da COPPE e do Instituto de Matemática. 
(ACADEMIA...). 

 
A atuação acadêmica e a atividade política de Nelson Maculan Filho muitas 

vezes se interligavam. Para além do trabalho acadêmico e científico, Maculan Filho 

foi ativo na luta contra a repressão política, ajudando a resgatar alunos, colegas e 

amigos que haviam tido seus direitos individuais e liberdades civis interrompidos por 

prisões, perseguições e desaparecimentos durante a ditadura civil-militar. Ainda 

enquanto estudante, participou de diversos movimentos políticos na universidade, e 

chegou a integrar o Diretório Acadêmico. Por sua intensa participação no movimento 

estudantil, a perseguição, depois do golpe militar, em 1964, não tardou e ele sofreu 

perseguição política, sendo inclusive preso pela repressão ditatorial. Assim que 

ingressou no curso de mestrado em Engenharia Metalúrgica da COPPE/UFRJ, teve 

que interromper os seus estudos na Universidade em virtude da perseguição política 

que enfrentava no Brasil e se mudou para a França.  



                                                              

O regresso ao Brasil e à UFRJ, em 1971, foi um marco na vida de Maculan 

Filho, pois naquele ele começou a se inteirar da vida administrativa acadêmica e do 

trabalho recém-introduzido na UFRJ de servidor com vínculo integral e dedicação 

exclusiva. Contribuiu para a criação da Associação de Docentes da UFRJ 

(ADUFRJ), junto com os professores Luiz Pinguelli Rosa e Alexandre Magalhães, de 

modo a promover os grandes debates sobre o papel das universidades e a 

acompanhar as primeiras greves de professores, além da campanha de retorno dos 

professores que foram cassados durante a ditadura civil-militar. Segundo Maculan 

(MACHADO, 2013, p. 37): “Isso me projetou dentro da instituição, principalmente, na 

graduação. Minha atuação política sempre esteve ligada à educação”. 

Sobre o retorno para Brasil e o ingresso na UFRJ como docente, Maculan 

Filho (2013), em entrevista à Divisão de Memória Institucional / SiBI/ UFRJ, 

destacou: 

Eu cheguei no Brasil, aí tentei trabalhar na Petrobrás, BNH [Banco Nacional 
de Habitação], também tinha um setor bom de computação que era a minha 
área de aplicação, BNDE [Banco Nacional de Desenvolvimento], mas a 
gente não passava por conta do SNI [Serviço Nacional de Informação], não 
havia meio. Havia um controle de metalurgia muito forte, então um dia eu 
encontrei um colega meu de Engenharia Metalúrgica de Ouro Preto que foi 
estudar na França com o professor Plínio Damian. Ele falou que “o 
professor Plinio quer falar com você”, aí fui lá e ele me colocou na COPPE, 
lá estou na UFRJ. Trabalhei muito no Instituto de Matemática onde eu fiz 
concurso e na COPPE desde 1971. Me aposentei semana passada aos 70 
anos. 
 

Ele também se engajou em diversas sociedades científicas brasileiras, 

participando como sócio-fundador da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), 

sendo um dos primeiros sócios da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional 

(SOBRAPO) e, entre 1975-1976, tornou-se o seu Diretor-Presidente. Outras 

sociedades as quais também fez parte foram: Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência (SBPC), Sociedade Brasileira de Matemática, Sociedade Brasileira de 

Matemática Aplicada e Computacional, Sociedade Brasileira de Automática, 

Mathematical Programming Society, American Mathematical Society, INFORMS e 

SIAM. 

Desde o início de sua trajetória enquanto docente na Universidade, Maculan 

Filho esteve atento à inovações científicas,  tendo sido responsável pela criação de 

um ativo programa de intercâmbio com pesquisadores internacionais, trazendo Egon 

Balas, Ellis Johnson, Eugene Lawler e Michael Minoux, referências no campo de 

Otimização Combinatória, para ministrarem aulas no Brasil, o que contribuiu para o 



                                                              

desenvolvimento da área no país, além de proporcionar maior abertura entre os 

estudantes e colegas.  

Na UFRJ, também fez o seu doutorado em Engenharia de Produção em 1975, 

exercendo o magistério enquanto Professor Adjunto de 1976 até 1988. Em 1989, 

assumiu a direção de uma pesquisa na Universidade Paris-Dauphine, e 

posteriormente recebeu o título de Professor Titular do Programa de Engenharia de 

Sistemas da COPPE e o de livre-docente na UFRJ.  

Em 1978, convidou o professor Egon Ballas da Carnegie-Mellon University 

para lecionar um curso de Programação Disjuntiva no Programa de Engenharia de 

Sistemas e Computação da COPPE/UFRJ. Essa iniciativa teve resultados 

significativos para a produção científica que se seguiu pelas teses e publicações de 

brasileiros no tema. Em 1982, ajudou a realizar e organizar o I Congresso Latino-

Ibero-Americano de Pesquisa Operacional (I CLAIO), em conjunto com o XV 

Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, o qual marcou a fundação da ALIO – 

Asociación Latino-Ibero-Americana de Investigación Operativa3 onde posteriormente 

presidiu entre os anos de 1988 a 1990 e 1998 a 2000. Internacionalmente, também 

lecionou como Professor Visitante no Departamento de Informática e de Pesquisa 

Operacional da Universidade de Montreal (1982-1983) e, por nove meses, no 

Departamento de Engenharia Industrial e Pesquisa Operacional da Universidade de 

Massachusetts em Amherst, nos Estados Unidos. Nessa época, também se tornou 

Vice-Presidente da IFORS – International Federation of Operational Research 

Societies, permanecendo até 1985. 

         Até 1990, também ocupou diversos cargos administrativos na universidade, 

dentre eles: a chefia do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da 

COPPE por 4 anos; a sub-diretoria de pós-graduação do Instituto de Matemática por 

um ano; a chefia do Departamento de Matemática Aplicada do Instituto de 

Matemática por dois anos; a vice diretoria da COPPE por seis meses, e a reitoria da 

UFRJ por quatro anos. Durante esse período, Maculan Filho impulsionou o 

desenvolvimento da área de Otimização Combinatória no Brasil por meio da 

realização, dentre muitos, de um grande evento na UFRJ, a School on Combinatorial 

Optimization, em julho de 1985. Em 1994 publicou o livro “Algoritmos e Heurísticas: 

                                                           
3
Foi criador e editor-chefe da revista Investigación Operativa publicada pela associação. A revista 

viria a se fundir com o período International Transactions in Operations Research (IFORS) mais tarde. 
Maculan Filho também foi do corpo editorial da Pesquisa Operacional, dos Annals of Operations 
Research e do European Journal of Operational Research (RIBEIRO et al., 2003). 



                                                              

Desenvolvimento e Avaliação de Performance”, com Ruy Eduardo Campello, pela 

Editora da Universidade Federal Fluminense (EDUFF).  

Na instituição, dedicou-se ao ensino na graduação de disciplinas de Cálculo, 

Probabilidade, Simulação Discreta, Pesquisa Operacional, Álgebra Linear e na pós-

graduação, disciplinas de Programação Linear, Programação Inteira, Otimização em 

Grafos, Otimização Combinatória, Álgebra Linear Computacional, Otimização de 

Sistemas de Grande Porte e Simulação Discreta. Chegou a orientar mais de 150 

dissertações de mestrado e 62 teses de doutorado. Para Maculan Filho: 

 

Assumir um cargo de chefia, principalmente o de reitor, me trouxe uma 
visão mais ampla da vida acadêmica, e apesar dos entraves burocráticos, 
consegui introduzir uma gestão mais dinâmica, onde a universidade 
pudesse se aproveitar melhor seu espaço físico e também seu papel de 
contribuir, no âmbito da pesquisa acadêmica e científica, para a sociedade 
como um tudo. (MACHADO, 2013, p. 38). 

 

Como reitor entre 1990 e 1994, firmou diversos projetos em cooperação com 

o Centro Europeu de Física de Altas Energias (CERN), produzindo novos resultados 

em pesquisas na área de:  

 

Física, Informática e Engenharia Elétrica. Diversas pesquisas importantes 
ficaram em andamento nas áreas de Saúde (visando, por exemplo, a 
prevenção de doenças infecto-contagiosas), Robótica e Engenharia Civil 
(que resultaria em desenvolvimento de tecnologia inédita, genuinamente 
brasileira, para exploração de petróleo em águas profundas) e ainda em 
Ecologia (no estudo da poluição ambiental provocada pelo mercúrio no Rio 
Tapajós). (RIBEIRO et al., 2003). 
 

Sua gestão ficou marcada pelo equilíbrio entre ensino e pesquisa, da 

distribuição de funcionários x alunos, além do aumento da produção científica. Os 

impactos de uma administração pautada pela responsabilidade social e a garantia 

do ensino público acessível em áreas estratégicas, foram sentidos positivamente 

conforme indicado na publicação UFRJ 90-94, UNIVERSIDADE… (1994). Ao final 

de sua gestão houve um crescimento de 20% no número de alunos na UFRJ, como 

também a ampliação4 dos cursos noturnos distribuídos entre os cursos de Química, 

Matemática, Física, Serviço Social, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Biologia, Dança, 

Educação Física, Direção Teatral, Radialismo e Televisão. Ademais à ampliação do 

papel da universidade e da aproximação entre pesquisa e mercado de trabalho, com 

                                                           
4
 Foram oferecidas mais de 6 mil vagas. 



                                                              

a idealização do Parque Tecnológico da UFRJ. Além disso, em sua gestão, Maculan 

Filho não se ausentou das salas de aula.  

Em março de 1992, ainda como reitor, foi eleito Presidente da Associação 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES). 

Após deixar a reitoria, Maculan passou a trabalhar no Brasil e no exterior. 

Em fevereiro de 2004, durante o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2007), assumiu como secretário de Educação Superior do Ministério da 

Educação (Sesu/MEC), a convite do então ministro da Educação Tarso Genro. No 

discurso de sua posse, Maculan Filho defendeu a adoção de cotas não apenas para 

negros e pardos, mas também para minorias, como índios. A meta de sua secretaria, 

dessa forma, esteve ligada à inclusão do ensino superior das camadas mais 

discriminadas racial e socialmente, bem como na melhora da qualidade, da 

formação e integração de recursos humanos no Brasil. Por acreditar no investimento 

no ensino superior e tecnológico para seu avanço e crescimento, Maculan Filho 

permaneceu no cargo por três anos, auxiliando na implementação de dez novas 

universidades federais, no que ficou conhecido como Plano de Expansão da Rede 

Federal de Educação.  

Em 2007, assumiu a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, 

traçando um panorama do ensino no Estado, propondo mudanças mais assertivas 

sobretudo no que se referia à melhoria dos salários pagos aos professores e à 

ampliação do turno para horário integral, entre outras medidas. Mesmo com o 

programa não vigorando, Maculan Filho continuou defendendo um ensino de 

qualidade para o desenvolvimento, como destacou Machado (2013, p. 38) sobre 

Maculan: “Não se pode separar educação básica da superior e tecnológica. Tudo é 

parte do processo”. Ele também se posicionou contra a carga horária excessiva de 

aulas presenciais nos cursos de graduação e pós-graduação, a fim de que os 

estudantes pudessem adquirir maior autonomia para a pesquisa e aprofundamento 

do conteúdo, tal qual é observado nas universidades estrangeiras. 

         Em decorrência dos trabalhos realizados, Nelson Maculan Filho recebeu 

muitas condecorações. No campo da educação, o título de Doutor Honoris Causa da 

Universidade de Paris 13, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do 

Piauí e, mais recentemente, da Universidade Paris Dauphine, além de Professor 

Emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É membro titular de três 

Academias: Brasileira de Ciências, Nacional de Engenharia e a Europeia de Artes, 



                                                              

Ciências e Letras, com sede em Paris. Em 199, recebeu a Croix de Chevalier dans 

l’Ordre des Palmes Académiques pelos serviços prestados em Paris. Em 2007, 

recebeu a Grã Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. Em 2010, recebeu 

medalha do Mérito Universitário pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

Em 2011, o Prêmio Anysio Teixeira, concedido pelo Ministério da Educação, prêmio 

que homenageia personalidades brasileiras que tenham contribuído de modo 

relevante para o desenvolvimento da pesquisa e formação de recursos humanos no 

país.. Em 2013, recebeu o prêmio argentino Konex Mercosul, concedido a 

personalidades de destaque no meio científico dos países que compõem o 

Mercosul.  

 

Currículo Lattes de Nelson Maculan Filho  

 

http://lattes.cnpq.br/4436183480921146 

 

Produção de Nelson Maculan Filho Registrada na Base Minerva  

 

Programação linear inteira, [197-] 
 
Ampliação a custo mínimo de uma rede existente: para satisfazer a requisitos de 
fluxo simultâneos ou não-simultâneos (orientação), 1972 
 
Contribuição ao estudo econômico do mercado da indústria automobilística brasileira 
(orientação),1972 
 
Programação quadrática: um enfoque teórico e computacional (orientação), 1972 
 
Resolução computacional de equações diofantinas (orientação), 1973 
 
Simulação de políticas de alocação de recursos de um banco (orientação), 1973 
 
Simulação e realização de um computador com base num processador monolítico 
(orientação), 1973 
 
Uma aplicação de programação inteira : ocupação ótima de uma instalação 
(orientação), 1973 
 
Aplicação da computação à psicometria (orientação), 1974 
 
Distribuição de livros : um modelo aplicado ao caso de Minas Gerais (orientação), 
1974 

http://lattes.cnpq.br/4436183480921146
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000006638&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000130932&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000130932&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000130932&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000130932&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000136185&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000136185&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000129787&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000133293&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000132128&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000133673&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000133673&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000134217&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000134217&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000060247&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000137895&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000137895&local_base=UFR01


                                                              

 
Níveis de planejamento de sistema de informação gerencial em banco de 
desenvolvimento (orientação), 1974 
 
Projeto e análise de algoritmos heurísticos (coautor), 1974 
 
Sistema de exibição gráfica não iterativo (orientação), 1974  
 
Algoritmo dual para expansão de redes uni-comodidade com custos de construção 
de capacidades e de transporte dos fluxos (orientação), 1975 
 
Análise de algoritmos para determinação de caminhos mínimos entre todos os pares 
de nós de um grafo orientado (orientação), 1975 
 
Modelo para o estudo de agentes financeiros do sistema brasileiro de poupança e 
empréstimo (orientação), 1975 
 
Pós-otimização multiparamétrica em programação linear (orientação), 1975 
 
Um sistema de treinamento em administração para o desenvolvimento (orientação), 
1975 
 
Um texto programado de elementos de computação digital (coautor), 1975 
 
Uma interpretação econômica para o princípio de decomposição de Dantzig e Wolfe 
(orientação), 1975 
 
Aplicação de programação dinâmica ao transporte ferroviário (orientação), 1976 
 
Contribuição teórica para entender os problemas se síntese e ampliação de redes 
(orientação), 1976 
 
Desenvolvimento de um sistema gráfico para terminais (orientação), 1976 
 
Implementação de um modelo de intercâmbio entre sub-sistemas de geração 
elétrica (orientação), 1976 
 
Um método de decomposição para um problema de programação linear de grande 
porte (tese), 1976 
 
Contribuição ao estudo de alocação de pessoal em agências bancárias (orientação), 
1977 
 
LCS: uma linguagem de médio nível para computador (orientação), 1977 
 
Resolução de problemas de investimentos de redes de transporte (orientação), 1977 
 
Simulação no processo orçamentário (orientação), 1977 
 

http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000136469&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000136469&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000029707&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000134620&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000140686&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000140686&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000140488&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000140488&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000137885&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000137885&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000140756&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000060092&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000060092&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000037218&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000141639&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000141639&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000141635&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000141995&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000141995&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000142411&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000144321&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000144321&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000142011&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000142011&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000146160&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000146160&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000145682&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000145469&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000630761&local_base=UFR01


                                                              

Uma aplicação de programação inteira : produção de lubrificantes numa refinaria 
(orientação), 1977 
 
Uma perspectiva para a solução do problema de programação inteira via 
integralização de polítopos (orientação), 1977 
 
Uma resolução para programas mistos pelo método de Driebeek (orientação), 1977 
 
Algoritmo eficiente para encontrar soluções aproximadas de problemas de 
programação bivalente (0-1), utilizando dualidade em programação inteira 
(orientação), 1978 
 
Aplicação de algoritmos aproximados ao planejamento automático de sistemas de 
transmissão de potência (orientação), 1978 
 
Contribuição às aplicações dos modelos de recobrimento e particionamento em 
programação inteira (orientação), 1978 
 
Estudo de algoritmos para a resolução computacional do problema do caixeiro 
viajante (orientação), 1978 
 
Estudo de propriedades de conjuntos e cones poliédricos convexos: e suas 
aplicações a alguns algoritmos de grande porte (orientação), 1978 
 
Locação ótima de torres de transmissão utilizando teoria de grafos (orientação), 
1978 
 
Otimização de misturas de carvões na siderurgia (orientação),1978 
 
Programação linear inteira, 1978 
 
Um Modelo de simulação para alocação de arquivos de um banco de dados total 
(orientação), 1978  
 
Uma formalização das condições de reprodução do sistema de produção de energia 
social (orientação), 1978 
 
Contribuição para a solução de problemas de programação linear (dissertação 
professor titular), 1979 
 
Resolução de problemas de programação linear inteira bivalente (0-1) por algoritmos 
de enumeração implícita (coautoria), 1979 
 
Software para controle de discos flexíveis (coorientador), 1979 
 
Subsistema tratamento estatístico de dados geológicos e geoquímicos na 
prospecção de petróleo (orientação), 1979 
 

http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000147132&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000147132&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000146204&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000146204&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000145672&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000148747&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000148747&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000148747&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000147052&local_base=UFR01
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Um sistema computacional para soluções de problemas de programação linear 
inteira: método de Branch and Bound (orientação), 1979 
 
Armazenamento, recuperação e tratamento de matrizes esparsas de grande porte 
(orientação), 1980 
 
Aspectos computacionais em programação linear (coautor), 1980  
 
Contribuição ao estudo do problema da mochila (orientação), 1981 
 
Cortes disjuntivos para o problema do particionamento (orientação), 1980 
 
Programação linear (coautor), 1980 
 
Alguns modelos para o problema de otimização de cortes de chapas (orientação), 
1981  
 
Contribuição à resolução de problemas de programação linear e programação inteira 
com estruturas especiais (orientação), 1981  
 
Estudo em otimização estocástica visando uma contribuição a teoria de Markowitz 
(orientação), 1981 
 
Modelo de programação linear estocástica aplicado a pesca (orientação), 1981 
 
Otimização de parâmetros básicos de aproveitamentos hidroelétricos em cascata 
(orientação), 1981 
 
Sobre a solução dos problemas de programação linear (orientação), 1981 
 
Uma aplicação de programação matemática ao problema de dimensionamento de 
redes de esgotos (orientação), 1981  
 
Sobre o problema de corte a duas dimensões: um procedimento alternativo de corte 
(orientação), 1982 
 
Interface para usuário Casual-Iuc: linguagem de comunicação para usuário casual 
de banco de dados, baseada em linguagem natural (orientação), 1983 
 
Programmation linéaire en nombres entiers, 1983 
 
Une nouvelle formulation du problème de Steiner sur un grafe (coautor), 1983  
 
Aplicações das teorias de estimação e interpolação em cartografia : um programa 
gerador de curvas de isovalores (orientação), 1984 
 
Relaxação em programação interna, 1984 
 
Aplicação de análise de sensibilidade no planejamento da expansão de sistemas de 
geração/transmissão (orientação), 1985 
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Contribuição para a resolução do problema de Steiner num grafo direcionado: um 
método heurístico (orientação), 1985 
 
Steiner problem in graphs, 1985 
 
Algoritmo de decomposição primal para solução de um problema dinâmico de 
localização de P-medianas e sua aplicação na produção de carvão em plantação de 
eucaliptos (orientação), 1986 
 
Contribuição ao problema de equilíbrio em redes (orientação), 1987 
 
Planejamento de expansão a longo prazo de redes de transmissão de energia 
elétrica usando técnicas de sistemas baseados em conhecimentos (orientação), 
1987 
 
Programação de uma frota de petroleiros : proposta de um método para o longo 
curso (orientação), 1987 
 
Soluções por métodos e-subgradientes de primeira ordem dos problemas de 
relaxação lagrangeana em programação combinatória (orientação), 1987 
 
Compactação de circuitos integrados: com aplicação de relaxação lagrangeana 
(orientação), 1988 
 
Contribuições para a solução do problema do caixeiro viajante assimétrico 
(orientação), 1988 
 
Problemas de Arborescências em Grafos (orientação), 1988 
 
Problema de localização capacitado : formulações, relaxações e soluções 
(orientação), 1988 
 
Programação estocástica com risco mínimo: algoritmos e aplicações a problemas de 
planejamento (orientação), 1988 
 
Sistema especialista para escolha dos fatores de escala do TNA (orientação), 1988 
 
Algoritmos para problemas de equilíbrio em redes (orientação), 1989 
Contribuições a solução de problemas de percursos e sequenciamento de veículos 
(orientação), 1989 
 
Métodos de resolução para o problema de percursos de veículos (orientação), 1989 
 
Problema do horário na escola de segundo grau: modelagem e implementação 
(orientação), 1989 
 
Contribuição ao problema de múltiplos objetivos em redes (orientação), 1990 
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Programação fracionária linear em variáveis bivalentes: uma contribuição ao estudo 
de algoritmos (orientação), 1989 
 
Problema de planejamento e percurso de veículos na coleta do lixo urbano domiciliar 
(orientação), 1990 
 
Resolução de programas pseudo-booleanos não-lineares via decomposição 
lagrangeana(orientação), 1990 
 
Métodos PERT/CPM: um estudo de caso (orientação), 1991 
 
O Problema de Steiner em grafos dirigidos (orientação), 1991 
 
Aplicação do Tabu search para um problema de roteamento com time-window 
dentro de um hospital (orientação), 1992 
 
Contribuição ao desenvolvimento de um sistema logístico de exportação e 
importação de produtos conteinerizados e suas relações com o transporte marítimo 
(orientação), 1992 
 
Contribuições a solução do problema bin-packing: formulações, relaxações e novos 
algoritmos aproximativos (orientação),1992 
 
Metodologia de resolução de um modelo de programação matemática para a 
indústria petrolífera (orientação), 1992 
 
Métodos combinatórios para a solução do problema de corte de chapas (orientação), 
1992 
 
Modelo de otimização de investimentos para o atendimento da demanda de linhas 
privativas de comunicação de dados (orientação), 1992 
 
Penalização hiperbólica (orientação), 1992 
 
Problema de recobrimento: estudo e aplicação ao problema de configuração de 
explotação de campos submarinos de petróleo (orientação), 1992 
 
Relações intersetoriais em matrizes de insumo-produto : uma abordagem da análise 
de agrupamentos (orientação), 1992 
 
Algoritmos e heurísticas: desenvolvimento e avaliação de performance (coautor), 
1994 
 
Métodos de resolução de problemas da programação não linear inteira (orientação), 
1994 
 
Sobre coloração das arestas de um grafo (orientação), 1994 
 
UFRJ 90-94: [relatório final de gestão] (coautor), 1994 
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Codificações estruturais para a resolução escalar de sistemas lineares esparsos 
simétricos definidos positivos (orientação), 1996 
 
Contribuições para otimização em grafos e problemas de percurso de veículos : 
sistema SisGRAFO (orientação), 1996 
 
Um modelo de otimização combinatória para o dimensionamento de uma rede 
urbana de telecomunicações (orientação), 1996 
 
Contribuição ao problema de viabilidade convexa (orientação), 1997 
 
Grafos periplanares maximais: sequência de graus hamiltoniana e maxregularidade 
(orientação), 1997 
 
Modelos visando a otimizar técnicas, controlar a qualidade e viabilizar sistemas 
alternativos em laboratórios médicos (orientação), 1998 
 
Algoritmos aproximativos para o problema do caixeiro viajante (orientação), 1999 
 
Heurísticas lagrangeanas para o problema da árvore geradora de custo mínimo com 
restrição de grau nos vértices (orientação), 1999 
 
Modelo de otimização para dimensionamento de uma rede de telecomunicações 
(orientação), 1999 
 
O algoritmo do volume: convergência e resolução do problema de Steiner em grafos 
(orientação), 2000 
 
A new relaxation in conic form for the Euclidean Steiner problem in Rn (orientação), 
2000 
 
Mapas auto-organizativos e suas aplicações (orientação), 2000 
 
Modelo da expansão da geração a longo prazo considerando incertezas e garantias 
de suprimento (orientação), 2000 
 
Modelo de otimização para dimensionamento de funcionalidades de anéis tolerantes 
a falha em uma rede de telecomunicações de longa distância (orientação), 2000 
 
Programação de horários em escolas: uma aproximação por metaheurísticas 
(orientação), 2000  
 
Projeção de um ponto sobre um hiperplano do IRn+: complexidade numérica e 
implementação (orientação), 2000 
 
Recuperação do centro analítico de uma região quadrática convexa, ao acrescentar 
um corte : aplicação ao problema de viabilidade quadrática (orientação), 2000  
 
Redes neurais aplicadas à previsão do comportamento de mercados financeiros 
(orientação), 2000 
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Um algoritmo com parâmetros estatísticos para o PQA (orientação), 2000  
 
Arquitetura corporativa de tecnologia de informação (orientação), 2001 
 
Geração de colunas em programação inteira aplicada à síntese de redes 
(orientação), 2001 
 
Heurísticas e metaheurísticas para o problema do caixeiro viajante com 
grupamentos (orientação), 2001 
 
Heurísticas para o problema de Steiner Euclidiano em Rn (orientação), 2001 
 
Implementação de método CRISS-CROSS para problemas de programação linear 
de grande porte (orientação), 2001 
 
Método de enumeração implícita empregado na resolução de problemas de 
decomposição (orientação), 2001 
 
O problema da mochila compartimentada aplicada no corte de bobinas de aço 
(orientação), 2001 
 
Otimização à distância: um sistema de estudo integrado e distribuído (orientação), 
2001 
 
Paralelizando a fase de roteamento de circuitos baseados em FPGAs (orientação), 
2001 
 
Uma abordagem determinística para a minimização global da energia potencial de 
moléculas (orientação), 2001 
 
Uma abordagem paralela do método branch-and-bound intervalar para otimização 
global (orientação), 2001 
 
Aplicação de grafos cordais a sistemas lineares esparsos (orientação), 2002 
Uma Heurística lagrangeana para o problema da árvore geradora capacitada de 
custo mínimo (orientação), 2002 
 
Geração de colunas para o problema de empacotamento de árvores de Steiner 
(orientação), 2003 
 
Modelos e algoritmos de programação inteira no projeto de redes de 
telecomunicações (orientação), 2003 
 
Software livre e um aplicativo em educação (orientação), 2003 
 
Descrições e conflitos computacionais: o caso da derivada (orientação), 2004 
 
Problema de alocação de petróleos na PETROBRAS : modelagem matemática e um 
algoritmo de solução (orientação), 2004 
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Estratégia ótima de oferta em mercados competitivos de energia (orientação), 2005 
 
Geração de colunas em problemas de otimização combinatória (orientação), 2005 
 
O poliedro das orientações acíclicas de um grafo sob restrições e suas aplicações 
(orientação), 2005 
 
Uma abordagem heurística para a solução de problemas de recobrimento de 
conjuntos de grande porte, com aplicação à alocação de tripulações para 
companhias aéreas (orientação), 2005 
 
Global optimization [recurso eletrônico] from theory to implementation (coordenador), 
2006  
 
International Symposium on Mathematical Programming (editor), 2006 
 
Novas relaxações lineares para o problema de scheduling de processos em 
multiprocessadores com restrições de atraso (orientação), 2006 
 
Otimização linear (coautor), 2006 
 
Uma arquitetura multiagente do comportamento de personagens virtuais 
(orientação), 2006 
 
Roteiros de colaboração para o software Tabulæ: estratégias didáticas para um 
modelo de aprendizagem colaborativa apoiada por computador à distância em 
geometria (orientação), 2007 
 
Um ambiente computacional para a otimização de escalas de tripulantes em 
companhias aéreas (orientação), 2007 
 
Otimização combinatória: problemas de árvores em grafos (orientação), 2008 
 
Otimização linear (coautoria), 2008 
 
Problemas de coloração em grafos (orientação), 2008 
 
Algoritmos polinomiais para problemas de otimização combinatória com multi-
objetivos em grafos (orientação), 2009 
 
Algoritmos de otimização aplicados ao problema de Steiner em n dimensões 
(orientação), 2010 
 
Estudos sobre os métodos iterativos de Krylov para solução de sistemas de 
equações lineares (orientação), 2010 
 
Solução de sistemas lineares de grande porte com múltiplos lados direitos 
(orientação), 2010 
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Impacto da regulação na gestão de fundos de pensão : retorno, risco e otimização 
(orientação), 2011 
 
Um algoritmo híbrido para a solução de problemas de escala de motoristas 
(orientação), 2011 
 
Um enfoque para o problema de recobrimento de sólidos por esferas de diâmetros 
diferentes (orientação), 2011 
 
Um novo modelo para o cálculo de penalidades na contratação de energia 
(orientação), 2011 
 
Busca de agrupamentos de dados utilizando geração de colunas em programação 
inteira (orientação), 2012 
 
Modelo de análise de risco de crédito utilizando máquina de vetor suporte 
(orientação), 2012  
 
Modelos para planejamento de longo prazo de manutenções preventivas em usinas 
hidrelétricas com grande número de unidades geradoras e regime hidrológico bem 
definido (orientação), 2012 
 
Operadores visando à otimização de precisão no cálculo de séries temporais 
(orientação), 2012 
 
Otimização do algoritmo de backpropagation pelo uso da função de ativação bi-
hiperbólica (orientação), 2012 
 
Recobrimento elipsoidal utilizando esferas de diferentes raios (orientação), 2012 
 
Algoritmos sequenciais e paralelos para problemas de geometria molecular 
(orientação), 2013 
 
Definição de ordens nas cadeias laterais de proteínas para cálculos combinatórios 
de estruturas tridimensionais (orientação), 2013 
 
Modelos matemáticos de otimização visando ao estudo de emissão de dióxido de 
carbono na geração de energia (orientação), 2013 
 
Um algoritmo Branch-and-Price para instâncias de grande porte do modelo brasileiro 
de planejamento da expansão da geração de energia elétrica a longo prazo 
(orientação), 2013 
 
Um modelo matemático para o problema de sequenciamento de trens (orientação),  
2013 
 
Aceleração do método de otimização L-BFGS usando tecnologia CUDA (orientação), 
2014 
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Um modelo para a operação de usinas hidrelétricas pertencendo a diferentes 
agentes em um ambiente competitivo (orientação), 2014 
 
Métodos de programação Max-linear em otimização (orientação), 2015 
 
O problema de recobrimento mínimo de um corpo em três dimensões por esferas de 
diferentes raios (orientação), 2015 
 
O problema de recobrimento de sólidos por esferas de diferentes raios (orientação), 
2015 
 
Problema de Steiner em grafos : uma experiência numérica para problemas de 
médio porte utilizando formulações compactas de multi-fluxo (orientação), 2015 
 
Teoria de sistemas – matemática elementar e saber pedagógico de conteúdo: 
estabelecendo relações em um estudo colaborativo (orientação), 2015 
 
Estudo de um modelo de resposta à demanda pela ótica de uma distribuidora de 
energia elétrica no Brasil (orientação), 2016 
 
História e ensino de matrizes: promovendo reflexões sobre o discurso matemático 
(orientação), 2016 
 
Uma abordagem eficiente para métodos não lineares de redução de 
dimensionalidade e uma nova metodologia supervisionada para redução de 
dimensionalidade baseada em protótipos (orientação), 2016 
 
Comparação entre duas abordagens para solução de sistemas de equações 
resultantes da discretização pelo método implícito adaptativo (orientação), 2017 
 
Método do ponto proximal inexato para minimização quase-convexa em variedades 
de Hadamard (orientação),  2017 
 
Modelo de otimização para o planejamento do sistema elétrico incluindo fontes 
alternativas (orientação), 2017 
     
Proposta metodológica para o cálculo do custo marginal de expansão do sistema 
interligado nacional (orientação), 2017 
 
Sobre o problema Euclidiano de Steiner no Rn (orientação), 2017 
 
Algoritmo de ponto interior para programação linear baseado no FDIPA (orientação), 
2018 
 
Applications and algorithms for two-stage robust linear optimization (orientação), 
2018 
 
Assessing BIM performance : building information modeling in the context of 
architectural practice (orientação), 2019 
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Precondicionador multiescala aplicado à geomecânica (orientação), 2019 
 
Uso da metaheurística de busca em vizinhança variável para redução de largura de 
banda em matrizes esparsas (orientação), 2019 
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