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As atividades a seguir deverão ser feitas individualmente e enviadas via

Teams (exclusivamente) até a data especi�cada. Entregues até 2 dias após o

prazo terão desconto de 50% na nota, e após 2 dias, não serão consideradas.

1. Reproduza o diagrama abaixo num software de modelagem de sua

escolha. Exemplos (fonte: https://www.holistics.io/blog/to

p-5-free-database-diagram-design-tools):

� Diagrams.net (sugestão) � https://www.diagrams.net/

� Lucidchart � https://www.lucidchart.com/pages/

� QuickDBD � https://www.quickdatabasediagrams.com/

� ERD Plus � https://erdplus.com/
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2. Banco de dados da Universidade � modelar o sistema com os

requisitos abaixo e gerar o diagrama ER, com a ferramenta usada no

item 1.

A universidade está organizada em faculdades. Cada faculdade é iden-

ti�cada por uma identi�cação exclusiva (sigla), está situado em um

bloco especí�co, número de professores, número de alunos e possui um

orçamento. A faculdade possui um diretor � um de seus professores.

Cada faculdade tem uma lista de disciplinas que a mesma oferece. Cada

disciplina possui uma sigla, nome e carga-horária. Uma disciplina pode

ter várias disciplinas como pré-requisitos. Por sua vez, pode ser pré-

requisito para várias disciplinas.

Os professores são identi�cados por um identi�cador numérico único e

as informações guardadas são seu nome, data de nascimento e salário.

Um professor está vinculado a somente uma faculdade.

Alunos são identi�cados por um identi�cador numérico exclusivo e

as informações guardadas são seu nome, data de nascimento, CRA

e telefones. Um aluno é vinculado a uma faculdade da universidade.

A universidade mantém uma lista de salas de aulas, especi�cando para

cada uma nome do bloco, número da sala e sua capacidade.

Para que uma disciplina seja ministrada, é preciso abrir uma turma

para a mesma. Para as turmas, são armazenados a identi�cação da

turma (por exemplo, turma SA, SB, A, etc.), semestre e ano. Também

deve ser registrado o local onde a turma será ministrada.

Os professores quando ministram a disciplina são associados às turmas.

Uma turma pode ter mais de um professor.

Os alunos, durante o período de matrícula, se matriculam nas turmas

ofertadas no semestre corrente. Ao �nal do curso, são guardadas as

informações das notas e faltas dos alunos.

Os alunos podem fazer iniciação cientí�ca com um professor, e o pro-

fessor pode orientar no máximo 8 alunos.

Para enviar os items, exporte os diagramas criados para algum formato

de imagem (ex: .png) ou .pdf, e envie os arquivos para a tarefa criada no

Teams.
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