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Objetivos
Objetivo geral: Ensinar o aluno a modelar e implementar um sistema
banco de dados por meio de um sistema de gerência de banco de
dados relacional.
Objetivos específicos:

▶ capacitar o aluno a modelar bancos de dados por meio do Diagrama
Entidade-Relacionamento (DER);

▶ capacitar o aluno a modelar o esquema lógico do Banco de Dados por
meio do mapeamento do DER para o Modelo Relacional e da teoria de
dependências funcionais (formas normais);

▶ capacitar o aluno a implementar o banco de dados (BD) do Modelo
Relacional correspondente a um DER por meio da linguagem de
descrição de dados SQL/DDL, incluindo as restrições de integridade de
dados modeladas;

▶ capacitar o aluno a inserir, remover e atualizar dados de um BD por
meio de instruções da linguagem de manipulação de dados SQL/DML;

▶ capacitar o aluno recuperar dados de um BD por meio de consultas da
linguagem de manipulação de dados SQL/DML;

▶ capacitar o aluno a gerar relatórios referentes aos dados contidos em
um BD relacional.
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Ementa do curso

Introdução: conceitos e termos relacionados a bancos de dados (BDs).
Modelagem: Diagrama Entidade-relacionamento (DER); como
modelar um BD usando o DER.
SQL: criação e manipulação de BDs.
Geração de Relatório: ferramentas; cabeçalho; quebra de página;
totalizadores.
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Conteúdo previsto

1 Introdução a BD:
▶ O que é um banco de

dados (BD)
▶ O que é um sistema

gerenciador de banco de
dados (SGBD)

▶ Paradigmas de SGBD:
relacional,
objeto-relacional, objeto

▶ Aplicações

2 Modelagem de dados:
▶ Modelo

entidade-relacionamento
(MER)

▶ Modelo relacional (MR)
▶ Mapeamentos e formas

normais

3 Linguagem SQL
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Avaliação

3 provas teóricas:
▶ 27/10/2022 (P1) – 25 pontos
▶ 02/12/2022 (P2) – 25 pontos
▶ 20/01/2023 (P3) – 25 pontos

Nota de prova:
NP = P1 + P2 + P3

Atividades práticas (NS = 10 pontos): na forma de exercícios de
modelagem ou SQL, a serem feitas ao longo do curso, com prazo
estipulado para entrega.
Trabalho de implementação semestral (NI = 15 pontos): a ser
apresentado ao final do curso, com arguição.
Nota final (aproveitamento):

NF = NP + NS + NI
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Avaliação substitutiva

Alunos que não atingiram a nota 60 (somente) terão direito a uma
prova substitutiva (SUB)
Data: 02/02/2023
O conteúdo da prova será o visto ao longo de todo o semestre até a
data da SUB.
A prova substitutiva vale 25 pontos, eliminando a menor das 3
anteriores, caso maior que a mesma.
A NP neste caso será dada por:

▶ Se SUB > min (P1, P2, P3):

NP = P1 + P2 + P3 + SUB − min (P1, P2, P3) .

▶ Caso contrário, a nota permanece inalterada:

NP = P1 + P2 + P3 .
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Frequência

O aluno que tiver frequência inferior a 75% é reprovado por faltas.
A assiduidade será computada através da chamada em sala durante
as aulas, em um horário aleatório após 10 minutos do início de cada
encontro diário. O professor poderá adotar, a seu critério, caso haja
demasiada desistência de continuidade em sala, uma segunda
chamada ao final do segundo horário de aula.
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Falta em dia de prova: o aluno somente terá direito a fazer prova
em nova data caso apresente justificativa prevista pelas Normas de
Graduação.
É responsabilidade do aluno controlar sua frequência, de modo a
evitar reprovação por falta.
O professor não corrigirá atividades de alunos que já tenham sido
reprovados por falta. Inclusive, os mesmos não terão direito à SUB
(Normas da Graduação).
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Aulas

Quintas-feiras: 20:50 até 22:30 – Sala 3Q205
Sextas-feiras: 19:00 até 20:40 – Sala 3Q205 – ou Lab. 3Q106 (14
máquinas + mesas para laptop) para práticas.

Atividades extraclasse
Listas de exercícios assíncronos (fixação) – complementação de carga
horária.
Teams: Equipe GES013 – 2022/1, código de inscrição 5s4yv2b
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Atendimento e outras informações

Professor: Renato Pimentel
▶ Página: http://www.facom.ufu.br/∼rpimentel
▶ E-mail: rpimentel @ ufu . br
▶ Sala 1B139

Atendimento (agendar previamente através de e-mail):
▶ Terças-feiras, 19:00 até 20:40, sala 1B139
▶ Quartas-feiras, 14:00 até 15:40, sala 1B139

Material da disciplina:
▶ http://www.facom.ufu.br/∼rpimentel > Ensino > 2022/1 > GES013

– Sistema de Banco de Dados
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