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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
O Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação objetiva formar profissionais críticos, 

criativos, investigativos, éticos e empreendedores, capacitados a atuar em ambientes de informática, 

no desenvolvimento, análise, implementação, gerenciamento, gestão de contratos, modelação e 

gestão de projetos e soluções apoiadas em tecnologias de informação (computador e comunicação), 

dados e sistemas que abordam processos administrativos e de negócios das organizações. 
 

EMENTA: 
Banco de Dados: Histórico e Características. Projeto de Banco de Dados: Conceitos, Dependência 

Funcional, Restrições de Integridade e Formas Normais. SQL: Linguagem de Definição de Dados 

(DDL). Implementação de um Modelo de Dados em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados. 

SQL: Linguagem de Manipulação de Dados (DML). 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
Reconhecer as funcionalidades existentes em um ambiente de banco de dados, aplicando a 

modelagem e produzindo consultas aos dados.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 
- construir modelos lógicos de dados consistentes e normalizados; 

- usar expressões DDL para criar tabelas de acordo com os modelos concebidos; 

- manter os dados nas tabelas com expressões DML; 

- formular expressões de consulta select. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
Aula Data Horário Conteúdo 

01 02/08 20:40 Apresentação do Plano de Ensino 

Apresentação e discussão de métodos avaliativos 

Visão geral sobre a disciplina 

Banco de dados: histórico, princípios e características 

Projeto de banco de dados: caracterização sobre modelo conceitual, 

lógico e físico 

Modelo Conceitual: Modelo Entidade-Relacionamento e conceitos 

inerentes, como entidade, atributos, dependência funcional, 

cardinalidade, etc 

Exposição de exemplos de modelos 

02 03/08 18:50 Revisão e fixação dos conceitos da aula anterior com a proposição de 

exercícios e exposição de mais exemplos e técnicas de modelagem 

03 09/08 20:40 Continuação de Modelo Entidade-Relacionamento: relacionamentos nas 

diversas cardinalidades (1:1; 1:n; n:n), relacionamento ternário, 

generalização/especialização 

04 10/08 18:50 Proposição de exercícios de modelagem com resolução e correção em 

sala de aula 

05 16/08 20:40 Proposição de exercícios de modelagem com resolução e correção em 

sala de aula 

06 17/08 18:50 Proposição de exercícios de modelagem com resolução e correção em 

sala de aula 
07 23/08 20:40 Proposição de exercícios de modelagem com resolução e correção em 

sala de aula 
08 24/08 18:50 AVALIAÇÃO 01: Trabalho em sala com consulta dedicado ao 

projeto interdisciplinar 
09 30/08 20:40 Revisão e preparação para a prova 

10 31/08 18:50 AVALIAÇÃO 02: Prova individual sem consulta 
11 06/09 20:40 Modelo Lógico: Modelo Relacional, conceitos inerentes e 

representação/implementação dos relacionamentos já abordados no 

Modelo Entidade-Relacionamento 

12 07/09 18:50 Feriado Nacional – Independência do Brasil (será realizado um 
trabalho/atividade a distância) 

13 13/09 20:40 Implementação no Modelo Relacional dos relacionamentos nas diversas 

cardinalidades (1:1; 1:n; n:n) 

14 14/09 18:50 Implementação no Modelo Relacional de relacionamentos ternários, 

generalização/especificação, etc 
15 20/09 20:40 Aplicação dos conhecimentos absorvidos nas aulas anteriores em 

exercícios em sala de aula 

16 21/09 18:50 Formais normais 

17 27/09 20:40 Proposição de exercícios de modelagem com resolução e correção em 

sala de aula 

18 28/09 18:50 Proposição de exercícios de modelagem com resolução e correção em 

sala de aula 

19 04/10 20:40 Proposição de exercícios de modelagem com resolução e correção em 

sala de aula 

20 05/10 18:50 Proposição de exercícios de modelagem com resolução e correção em 

sala de aula 

21 11/10 20:40 AVALIAÇÃO 03: Trabalho em sala com consulta dedicado ao 
projeto interdisciplinar 



22 12/10 18:50 Feriado Nacional – Nossa Senhora Aparecida (será realizado um 
trabalho/atividade a distância) 

23 18/10 20:40 Revisão e preparação para a prova 

24 19/10 18:50 AVALIAÇÃO 04: Prova individual sem consulta 

25 25/10 20:40 Modelo Físico: SQL (DDL e DML) 

26 26/10 18:50 Proposição de exercícios de criação e alteração de tabelas em sala de 

aula 

27 01/11 20:40 Apresentação do MySQL 5 (Administrator, Query Browser e 

Workbench) para aulas práticas em laboratório 

28 02/11 18:50 Feriado Nacional – Finados (será realizado um trabalho/atividade a 
distância) 

29 08/11 20:40 SELECTs, usando o MySQL 

30 09/11 18:50 Proposição de exercícios de consultas (selects) 

31 15/11 20:40 Feriado Nacional – Proclamação da República (será realizado um 
trabalho/atividade a distância) 

32 16/11 18:50 SELECTs, JOINs, SUB-SELECTs, agrupamentos e demais funções e 

operações 

33 22/11 20:40 Proposição de exercícios e explicação do trabalho a ser realizado nas 

aulas seguintes 

34 23/11 18:50 AVALIAÇÃO 05: Entrega e apresentação do Projeto 
Interdisciplinar. 

35 29/11 20:40 Revisão e preparação para a prova 

36 30/11 18:50 AVALIAÇÃO 06: Prova individual prática em laboratório e sem 
consulta  
Implementação do Projeto Físico a partir de um Modelo Relacional e 

execução de consultas, agrupamentos, etc requeridas pelo professor 

- 06/12 20:40 EXAME FINAL DA DISCIPLINA 

 

METODOLOGIA PROPOSTA: Aulas expositivas/dialogadas com utilização do quadro e de 

recursos audiovisuais. Será realizada também a resolução de estudos de caso em sala de aula. Parte 

das aulas será ministrada em laboratório para aplicação prática dos conhecimentos absorvidos. 

 

 

AVALIAÇÃO: Será composta pela média aritmética simples das sete avaliações nas datas 

conforme plano de ensino. 
MD = (A1+A2+A3+A4+A5+A6) / 6 

 
Será também desenvolvido ao longo do semestre um Projeto Interdisciplinar em conjunto com a 

disciplina de Programação I. Sempre nas avaliações que forem trabalhos em sala será também 

desenvolvido, paralelamente o trabalha multidisciplinar. 

 
Obs.: O aluno (a) que não realizar as provas na data estabelecida deverá preencher 
requerimento junto à secretaria para realização de avaliação em nova data. Não haverá 
possibilidade de reposição das notas para os trabalhos em sala. 
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