
 
Disciplina SUS5023  
Seminário de Pesquisa em Sustentabilidade III  
No de créditos: 2 
Dias do oferecimento: 12, 13, e 14 de abril de 2023 
Horário:  
12/04: 8h30 às 12h30 – Sala 235 (Prédio I1) 
13/04: 8h30 às 12h30; 14h30 às 18h30 – Sala 05 (Prédio do Ciclo Básico) 
14/04: 8h30 às 12h30 – Sala 05 (Prédio do Ciclo Básico) 
Idioma: português 
 
A convite do Programa de Pós Graduação em Sustentabilidade da Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades da USP, o Professor Tiago Balieiro Cetrulo 
do Instituo Federal do Rio Grande do Sul ministrará a disciplina SUS5023 
Seminários de Pesquisa em Sustentabilidade III, cujo conteúdo será “Apoio à 
tomada de decisão com análises multicritério”.  
 
As vagas são limitadas. Alunos da USP, de Programas não pertencentes à 
EACH, devem solicitar a matrícula junto à Secretaria do seu Programa de Pós-
graduação. Os alunos da EACH, interessados em cursar a disciplina, deverão 
efetuar matrícula regular, entrando em contato com a Secretaria de Pós-
Graduação da EACH USP, por e-mail (sustentabilidade-each@usp.br). O 
período de matrícula é entre 29/03/2023 e10/04/2023. 
 
Conteúdo da disciplina: 

A disciplina será destinada a alun@s de pós-graduação que desejem ter um 
conhecimento básico e prático em métodos de apoio à tomada de decisão 
multicritério (MCDA). 

Os métodos MCDA auxiliam o tomador de decisão (privado ou público) na 
escolha, classificação ou ordenação de alternativas (que podem ser projetos, 
empreendimentos, escolhas, indicadores etc.). Esses métodos contribuem para 
auxiliar a tomada de decisão, quando vários critérios devem ser contabilizados 
ao mesmo tempo. 

A disciplina irá trabalhar três métodos de MCDA:  

 AHP (Analytic Hierarchy Process): Analisa alternativas de forma 
comparativa. A modelagem será no software Excel ou similar.  

 TOPSIS (Thecnique for Order Preferences by Similarity to Ideal 
Solution): analisa as alternativas utilizando uma solução ideal positiva e uma 
solução ideal negativa (soluções virtuais). A modelagem será no software Excel 
ou similar.  

 Electre III (Elimination et Choix Traduisant la Realité). O Electre III é um 
dos modelos mais avançados de métodos MCDA. Os pesos para cada critério 
serão definidos com o procedimento de Simo’s e as comparações realizadas a 
partir da definição dos preference, indifference e veto thresholds. A modelagem 
será no software Diviz®.  

A disciplina terá um caráter prático através da aplicação de estudo de caso nas 
áreas de gestão e sustentabilidade. 
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