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1) Identificação
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Carga horária: 72 horas-aula         Teóricas: 42         Práticas: 30
Período: 2º semestre de 2010

2) Cursos
- Ciências da Computação (208)

3) Requisitos
- INE5408 - Estruturas de Dados

4) Ementa
Banco de Dados (BD). Sistema de Gerência de BD: funcionalidades, módulos principais, categorias de usuários,
dicionário de dados. Modelo relacional: conceitos, restrições de integridade, álgebra relacional, cálculo
relacional. Linguagens SQL: DDL, DML, restrições de integridade, visões, autorização de acesso. Modelagem
de dados: etapas do projeto de um BD relacional, modelo Entidade-Relacionamento (ER), mapeamento
ER-relacional. Teoria da Normalização: objetivo, dependências funcionais, formas normais.

5) Objetivos
Geral: Introduzir banco de dados (BD), segundo a visão do projetista do BD e do desenvolvedor de aplicações

sobre um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD).

Específicos: 
- Permitir ao aluno assimilar conhecimentos fundamentais em BDs, incluindo modelos de dados,

arquitetura de SGBDs, acesso a BDs, segurança, integridade, controle de concorrência, processamento de
transações e recuperação após falhas de BDs.

- Capacitar o aluno a projetar BDs relacionais para aplicações e compreender os princípios de organização
dos dados.

- Habilitar o aluno a criar fisicamente esses BDs sobre SGBDs relacionais e acessa-los de maneira
adequada via linguagem SQL.

6) Conteúdo Programático

6.1) Conceitos básicos [6 horas-aula]
- Banco de dados (BD)
- Abstração de Dados
- Modelos de Dados
- Sistema de gerenciamento de bancos de dados (SGBD)

6.2) O Modelo entidade-relacionamento (MER) [6 horas-aula]
- Construções básicas do MER
- Extensões do MER

6.3) Modelagem de BDs relacionais [18 horas-aula]

6.4) Linguagens formais de consulta a bancos de dados [12 horas-aula]
- Álgebra relacional
- Cálculo relacional

6.5) SQL [8 horas-aula]

6.6) Prática de confecção e execução de consultas SQL [12 horas-aula]

6.7) Normalização de esquemas de bancos de dados [10 horas-aula]
- Dependências funcionais
- Formas normais (1FN, 2FN, 3FN e FN Boyce-Codd)
- O processo de normalização

Plano de Ensino - INE5423 - Banco de Dados I - 09/08/2010 - Página: 1/2



7) Metodologia
Serão realizadas as seguintes atividades:
- Aulas expositivas com discussão e participação dos alunos.
- Aulas práticas em laboratório sobre utilização de ferramentas de modelagem de bancos de dados e sistemas de
gerenciamento de bancos de dados para geração e manipulação de bancos de dados via SQL.
- Resolução de listas de exercícios.
-Três provas teóricas (P1, P2 e P3).
-Três trabalhos praticos (T1, T2 e T3): Álgebra e Cálculo relacional, SQL e Projeto de um banco de dados para
sistema aplicativo. 

8) Avaliação
A média final da disciplina será calculada de acordo com a seguinte fórmula:

MF = 0,25 * P1 + 0,25 * P2 + 0,25 * P3 + 0,25 * Media(T1,T2,T3)

Eventuais questões e exercícios propostos como desafio pelo professor podem valer pontos extras para estimular
os alunos.
A prova de recuperação (PR), abrangendo todo o conteúdo ministrado na disciplina, será aplicada aos alunos
com MF igual ou superior a 3,0 e igual ou inferior a 5,5, e freqüência suficiente nas aulas.

Conforme parágrafo 2º do artigo 70 da Resolução 17/CUn/97, o aluno com freqüência suficiente (FS) e
média final no semestre (MF) entre 3,0 e 5,5 terá direito a uma nova avaliação ao final do semestre (REC),
sendo a nota final (NF) calculada conforme parágrafo 3º do artigo 71 desta resolução, ou seja: NF = (MF +
REC) / 2.

9) Cronograma
P1 e entrega de T1 na 7a semana.
P2 e entrega de T2 na 13a semana.
P3 e entrega de T3 na 17a semana.
Recuperacao na 18a semana.
Ajustes podem ser efetuados em função do rendimento da turma.
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