
Universidade Federal de Uberlândia

Faculdade de Computação
GES013 � Sistema de Banco de Dados

2022/1
Prof. Renato Pimentel

Prática 02 � Mapeamento do modelo
ER para o relacional (2 pontos)

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. Faça o mapeamento, criando o modelo relacional a partir dos diagramas
entidade-relacionamento dados abaixo. Use o software Diagrams.net
(https://www.diagrams.net) para gerar o modelo relacional pedido.

Para isso, abra o Diagrams.net, e, no menu Ficheiro (ou File), escolha
Novo... (New...) e em seguida, escolha o modelo Entity Relation-

ship Diagram � veja �gura a seguir. Basta clicar em Criar e em
seguida, escolher o nome do arquivo.

Em seguida, o modelo é aberto. Cada retângulo representa um esquema
de relação, com seus atributos, e chaves primárias (PK) e estrangeiras
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(FK) � que estabelecem conexões com as chaves primárias com a
outra entidade que participa do relacionamento. Basta fazer a edição,
alterando os esquemas de relação existentes e/ou acrescentando novos,
bem como estabelecendo os tipos de relacionamento, usando os ele-
mentos disponíveis na aba �Relação de entidade� disponíveis do lado
esquerdo (veja os destaques em vermelho na �gura a seguir). Não é
necessário de�nir os tipos (se int, char, etc.) e a exigência de preen-
chimento NOT NULL dos atributos.

(a) DER 1

Funcionário

Projeto Contrato1geraN

Cliente Seguro

1

vinculado

N

gera

1

acompanha

1

desenvolve

M

CPF

Nome

Data 
nascimento Formação

Horas 
semanais

Identificação

Tipo

Data 
inicial Informações Arquivos com 

o projeto Código Data de
abertura

Valor 
previsto

CPF Nome Endereço

1

N N

Apólice
Prêmio

Franquia

Cobertura

2



(b) DER 1
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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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