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PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Sistema de Banco de Dados
Unidade Ofertante: Faculdade de Computação
Código: GES013 Período/Série: 4º Turma: E

Carga Horária: Natureza:
Teórica: 60 horas Prática: 0 horas Total: 60 horas Obrigatória: ( X ) Optativa: ( )

Professor(A): Renato Aparecido Pimentel da Silva Ano/Semestre: 2022/1
Observações:  

 

2. EMENTA
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.

3. JUSTIFICATIVA
Trata-se de conteúdo fundamental para a formação do bacharel em estatística, conforme apresentado no Projeto Pedagógico do Curso – que
elenca a manipulação de banco  de dados como uma das habilidades esperadas de um egresso do mesmo –, nas Diretrizes Curriculares
Nacionais e no programa de provas do ENADE. 

4. OBJETIVO
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.

5. PROGRAMA

1. Introdução

O que é um banco de dados (BD)

O que é um sistema de gerência de banco de dados (SGBD)

Paradigmas de SGBD: relacional, objeto-relacional, objeto

Aplicações para um BD

2. Modelagem de Dados

O modelo Entidade-Relacionamento

Entidades, Relacionamentos, Atributos, Diagrama Entidade-Relacionamento

Chaves: Primárias, Chaves Estrangeiras

O modelo relacional

Formas Normais

3. Linguagem SQL

Migração do modelo relacional para um BD físico

Tipos de Dados

Criação de tabelas

Definição de restrições de integridade

Criação de índices
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Acesso aos dados: select from

Ordenação: order by

Eliminação de repetição

Qualificação de resultados

Agrupamento: group by

Funções (máximo, mínimo, média, soma)

Inserção de dados em tabelas: insert to

Atualização de dados: update

Exclusão de registros: delete from

Visões: create view

Porque criar visões

Sub-consultas e operações sobre conjuntos

União de consultas

Transações

Implementação de funções e gatilhos

Geração de Relatórios

O que é um software para geração de relatório

Desenho do relatório

Definição de

Cabeçalho

Quebra de páginas

Totalizadores

6. METODOLOGIA
O curso será ministrado através de aulas expositivas sobre o tema, presenciais, às quintas-feiras, de 20:50 até 22:30; e sextas-feiras, de 19:00
até 20:40.  Para a exposição, serão usados slides, disponibilizados em meio virtual, em conjunto com a exposição oral do professor. A
apresentação será complementada, sempre que necessário, com anotações e demonstrações no quadro da sala. Serão ao todo dezessete quintas-
feiras e dezessete sextas-feiras (incluindo reposições), totalizando 68 horas-aula presenciais.  As horas faltantes serão complementadas por
meio da realização de atividades, como o trabalho de implementação semestral, a ser entregue por meio do ambiente virtual de aprendizagem
MS Teams – veja a seguir. 

6.1. TÉCNICAS DE ENSINO E FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS 
O conteúdo programático da disciplina será disponibilizado por meio do ambiente virtual de aprendizagem MS Teams – equipe GES013 –
 2022/1, código de equipe 5s4yv2b. Também é através deste ambiente virtual que serão entregues as atividades avaliativas, com exceção das
provas teóricas e substitutiva.

7. ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO COM OS DISCENTES
O atendimento aos alunos ocorrerá semanalmente às terças-feiras, entre 19:00 e 20:40, e às quartas-feiras, entre 14:00 e 15:40. É necessário
agendamento prévio por e-mail, rpimentel@ufu.br, com antecedência de pelo menos um dia, ou pelo fone 32394498. O atendimento será
realizado na sala do professor, 1B139, ou, caso necessário, pelo MS Teams.

8. AVALIAÇÃO
A avaliação será feita através de provas individuais, dissertativas sobre o tema, a serem realizadas presencialmente  em sala de aula, com
duração de 1h40min; além de exercícios práticos e de um trabalho prático semestral de implementação. São 3 provas ao todo, totalizando 75
pontos (25 pontos cada). O somatório dos exercícios práticos é de 10 pontos. O trabalho de implementação corresponde aos 15 pontos
restantes da nota. O trabalho será apresentado ao professor, seguido de arguição e comporá a nota final do aluno. O aluno terá acesso à vista de
suas provas, incluindo a solução e a pontuação de todas as questões. O professor não corrigirá atividades avaliativas de discentes que já
tenham extrapolado o número máximo de faltas permitido, sendo de 25% da carga horária total do curso ou 18 horas-aula.

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.

8.1. AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO

Conforme o Art. 141 das Normas de Graduação (Res. CONDIR Nº 46/2022), haverá uma avaliação de recuperação de aprendizagem, que terá
valor de 25 pontos. A mesma tem caráter substitutivo, ou seja, a pontuação obtida pelo aluno na avaliação de recuperação substituirá a menor
nota de prova do aluno dentre as provas teóricas 1, 2 e 3, caso seja maior que a mesma. A prova substitutiva abrangerá todo o conteúdo visto
no semestre. Ainda, segundo o Art. 141, somente fará jus ao direito de realizar a avaliação de recuperação substitutiva o(a) discente que não
obtiver o rendimento mínimo de aprovação (60 pontos) e que possuir no mínimo 75% de frequência na disciplina. Não está prevista
recuperação para as demais atividades, como o trabalho semestral.

8.2. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS

  Data Hora Descrição Pontos
P1 27/10/2022 20:50 – 22:30 Prova teórica 1 25
P2 02/12/2022 19:00 – 20:40 Prova teórica 2 25
P3 20/01/2023 19:00 – 20:40 Prova teórica 3 25
SUB 02/02/2023 20:50 – 22:30 Prova substitutiva (Art.

141 NG)
25 (substitui menor nota entre P1, P2 e P3, caso maior)
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NI 26/01/2023
27/01/2023

20:50 – 22:30
19:00 – 20:40

Trabalho de
implementação (datas de
apresentação)

15

NS –  –  Exercícios em sala  10
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10. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______

Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
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