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Apresentação
• Formação: 

– Cientista Computacional (UFRJ - Bsc, Msc, Dsc)

• Interesses: 

– Otimização computacional

– Inteligência computacional

– Computação científica

• Linguagens de Programação prediletas:

– C++

– Python
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Apresentação
• Contato: 

– wendelmelo@ufu.br

– www.facom.ufu.br/~wendelmelo

• Atendimento:

– Online no Teams nos seguintes horários (é só me chamar):

• Terças – 17:30 às 19:00

• Sextas - 17:30 às 19:00

– Horários extras agendados por e-mail ou mensagem

mailto:wendelmelo@ufu.br
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Bibliografia

• Elmasri & Navathe. Sistemas de Banco de Dados. Ed 
Pearson;

• Silberschatz, Korth & Sudarshan. Sistemas de Banco de 
Dados. Ed Campus;
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Avaliação
• Trabalhos individuais

Trabalho Pontuação Previsão* Previsão entrega*

Modelo de dados 1 10 24/03/2021 06/04/2021

Modelo de dados 2 15 06/04/2021 20/04/2021

Modelo de dados 3 15 20/04/2021 04/05/2021

Questionário avaliativo 20 05/05/2021 05/05/2021

Manipulação de dados (SQL) 1 20 19/05/2021 02/06/2021

Manipulação de dados (SQL) 2 20 02/06/2021 18/06/2021

*as datas previstas podem ser reajustadas

5 pontos extras por participação nas aulas
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Tópicos principais
• Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados 

• Modelo relacional

• Modelagem de banco de dados relacionais

• Álgebra relacional

• Normalização (formas normais)

• Linguagem SQL

• Definição de dados

• Manipulação de dados
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Funcionamento
• Todas as aulas síncronas. Algumas aulas serão dedicadas a 

exercícios/trabalhos;

• Intervalo de 7 minutos próximo a metade de cada aula;

• Aulas serão gravadas para posterior visualização;

• Primeira parte: aulas teóricas;

• Segunda parte: aulas práticas sobre consultas em SQL;
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Funcionamento
• Lema das aulas:

– Não tenha medo de perguntar! A pergunta idiota é 
aquela que você não faz!

• Relacionamentos são baseados na confiança!

– Quando há bom comportamento, interesse, dedicação e 
honestidade nas avaliações e trabalhos, os alunos 
ganham confiança e apreço, e tudo corre melhor!
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Ferramentas
• Microsoft Teams

– Havendo problemas no Teams, usaremos WebConf (link 
será enviado por e-mail).

• Modelagem: MySQL Workbench

• Conexão com SGBD: Dbeaver

• Simulador de SGBD: SQLiteStudio 

• Buscaremos algum SGBD em nuvem para evitar instalação 
(provavelmente MySQL)
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Momento Brainstorm

• O que o termo “Banco de Dados” lhe remete?
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Momento Brainstorm

• O que o termo “Banco de Dados” lhe remete?
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Momento Brainstorm

• O que o termo “Banco de Dados” lhe remete?

• O que esperar da disciplina?

• Qual o seu nível de familiaridade com banco de dados? 
Trabalha/estagia, já cursou a disciplina antes?
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Momento Brainstorm

• Caso você fosse contratado para fazer um software que 
gerenciasse uma agenda telefônica, como armazenaria as 
informações usando só o que você aprendeu no curso? 
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