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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

 Contextualizar estruturas de bancos de dados.  
 Interpretar conceitos de Banco de Dados.  

 Abstrair os dados, gerando informações.  

 Investigar situações problemas, propondo soluções de modelagem de banco 
de dados.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular: Tecnologias e Linguagens para Banco de Dados I                                                                                                Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. Contextualizar, investigar e desenvolver 
modelo para aplicação em banco de dados.  
 

1.1 

 
1.2 
 
 
1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coletar dados sobre informações que devam 
ser armazenadas em banco de dados.  
 
Selecionar de forma organizada as 
informações.  
 
Aplicar as técnicas de modelagem na 
elaboração de banco de dados.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 

Introdução a banco de dados:  

 história, definição, importância dos 
sistemas de bancos de dados nas 
organizações  

 
Projeto de banco de dados:  

 características de SGBD (Sistema 
de Gerenciamento de Banco de 
Dados);  

 modelo conceitual;  

 modelo lógico – Regras de 
Derivação e Regras de Restrição – 
DER e MER;  

 Dicionário de Dados  
 
Metodologia CASE:  

 definição de ferramentas CASE 
(Computer-Aided Software 
Engineering);  

 utilização de ferramenta CASE para 
modelagem de dados  

 
Modelo Lógico:  
      Entidade:  

o classificações de Entidades;  
o representações de Entidades  
Atributos:  
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5. 
 
 
 

6. 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
 

9. 
 
10. 
11. 
 

12. 
 

13. 
 
14. 

o classificações de Atributos;  
o representações de Atributos  

 Identificar e modelar Entidades;  

 distinguir Atributos e Entidades;  

 analisar e modelar Atributos;  

 relacionamentos;  

 representação gráfica de entidades, 
atributos e relacionamentos;  

 grau de relacionamento 
(binário/ternário);  

 comparação entre relacionamentos  

 
Tipos de Restrições de Integridade:  

 Integridade Relacional;  

 Integridade Referencial; 
 

Grau de cardinalidade  
 
Autorrelacionamento (Reflexivo ou 
Recursivo)  
 
Especialização e generalização 
(superclasses e subclasses, supertipo e 
subtipos)  
 
Domínio  
 
Tabelas  
Projeto lógico de banco de dados  
 
 Normalização de tabelas  
 
Aplicação das formas normais (1, 2, 3 e 4)  
 
Forma normal de boyce/codd (FNBC)  
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15. 
 
 
16. 

 
17. 
 
 
 

18. 
 

19. 
 

20. 
 

21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. 

 
Apresentação da linguagem SQL:  

 histórico, ANSI SQL  
 
Introdução ao SGBD SQL Server:  

 histórico e visão geral  
 
Implementação de banco de dados:  

 criação e exclusão de banco de 
dados  

 
Variáveis e constantes  
 
Interface de comando  
 
Comandos da ferramenta x comandos SQL  
 
Linguagem de definição de dados – DDL:  

 tipos de dados;  

 criar, apagar e alterar tabelas:  
o constraints:  

 conceitos de chave primária (UK, CK 
e NN);  

 conceitos de integridade referencial 
– constraint de foreign key  

 
Linguagem de manipulação de dados – 
DML:  

 inserir, apagar e alterar dados;  

 comandos de transação  

 comandos de seleção de dados com 
cláusulas:  

 funções (agrupamento, numéricas, 

caracteres, datas)  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Tecnologias e Linguagens para Banco de Dados I                                                                                             Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1 Coletar dados junto 
ao usuário para aplicação 
em Banco de Dados.  

 

1. Introdução a banco de dados:  

 história, definição, importância dos 
sistemas de bancos de dados nas 
organizações  

 
2. Projeto de banco de dados:  

 características de SGBD (Sistema de 
Gerenciamento de Banco de Dados);  

 modelo conceitual;  

 modelo lógico – Regras de Derivação e 
Regras de Restrição – DER e MER;  

 Dicionário de Dados  
 
3.Metodologia CASE:  

 definição de ferramentas CASE 
(Computer-Aided Software Engineering);  

 utilização de ferramenta CASE para 
modelagem de dados  

- Aula expositiva e dialogada com 
exercícios práticos e teóricos. 
 
- Atividades presenciais práticas. 
 
- Avaliação prática e teórica das bases 
tecnológicas. 

 
27/01 a  14/04 
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1.2  Selecionar de forma 
organizada as 
informações.  

4. Modelo Lógico:  
      Entidade:  

o classificações de Entidades;  
o representações de Entidades  
Atributos:  
o classificações de Atributos;  
o representações de Atributos  

 Identificar e modelar Entidades;  

 distinguir Atributos e Entidades;  

 analisar e modelar Atributos;  

 relacionamentos;  

 representação gráfica de entidades, 
atributos e relacionamentos;  

 grau de relacionamento 
(binário/ternário);  

 comparação entre relacionamentos  
 
5. Tipos de Restrições de Integridade:  

 Integridade Relacional;  

 Integridade Referencial; 
 

6. Grau de cardinalidade  
 
7. Autorrelacionamento (Reflexivo ou 
Recursivo)  
 

8. Especialização e generalização 
(superclasses e subclasses, supertipo e 
subtipos)  
 
9. Domínio  
10. Tabelas  
11.Projeto lógico de banco de dados 

- Aula expositiva e dialogada com 
exercícios práticos e teóricos. 
 
- Atividades presenciais práticas. 

 

21/04 a 11/08 
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1.3 Aplicar as técnicas de 
modelagem na elaboração 
de banco de dados.  

 

12. Normalização de tabelas  
 

13. Aplicação das formas normais (1, 2, 3 e 4)  
 

14. Forma normal de boyce/codd (FNBC)  
 

15. Apresentação da linguagem SQL:  

 histórico, ANSI SQL  
 

16. Introdução ao SGBD SQL Server:  

 histórico e visão geral  
 

17. Implementação de banco de dados:  

 criação e exclusão de banco de dados  
 

18. Variáveis e constantes  
 

19. Interface de comando  
 

20. Comandos da ferramenta x comandos SQL  
 

21. Linguagem de definição de dados – DDL:  

 tipos de dados;  

 criar, apagar e alterar tabelas:  
o constraints:  

 conceitos de chave primária (UK, CK e 
NN);  

 conceitos de integridade referencial – 
constraint de foreign key  

 

22. Linguagem de manipulação de dados – 
DML:  

 inserir, apagar e alterar dados;  

 comandos de transação  

 comandos de seleção de dados com 
cláusulas:  

funções (agrupamento, numéricas, caracteres, 

datas) 

- Aula expositiva e dialogada com 
exercícios práticos e teóricos. 
 
- Atividades presenciais práticas. 

 

 
18/08 a 09/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 

Utilizar um ambiente 
para implementação de 
Banco de Dados.  
 
 
Interpretar e analisar o  
resultado da modelagem  
de dados. 
 

Aplicação correta dos  
conceitos estudados na  
resolução de situações  
práticas. 
 
Saber utilizar de forma 
correta as ferramentas de 
manipulação de dados nos 
ambientes de gerenciamento 
de bancos de dados: 
Microsoft SQL Server. 
 
Saber organizar as 
informações coletadas com o 
usuário 
 
Utilizar as técnicas de 
modelagem de dados (DER 
e MER) 

- Exercícios práticos e 
teóricos. 

- Atividades presenciais. 

- Avaliação prática e teórica. 

- Trabalhos em grupo. 

- Participação e 
Comportamento.  

Atividades de recuperação.  
Avaliação global e contínua. 

Análise e interpretação dos 
resultados obtidos com a 
modelagem de dados, 
verificando sua integridade. 
 
Correta utilização e 
manipulação da linguagem 
SQL juntamente com o 
STGRESQL. 

Desenvolvimento de 
soluções para possíveis 
problemas envolvendo 
estrutura de dados. 

 
Ter conceitos concretos de 
modelagem de dados, e 
domínio sobre SQL. 
 
Domínio das técnicas 
adequadas para a 
modelagem de dados e 
manipulação do sistema 
gerenciador de banco de 
dados, conforme os critérios 
estabelecidos. 
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V – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  

Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos os devidos valores. 
É “de onde surge a nota/menção do ”. O professor deve estabelecer os critérios adotados para avaliação de 
aprendizagem e na apresentação do Plano de Trabalho do Componente Curricular no início do semestre 
deve apresentar aos alunos. 

Conhecimentos Habilidades Comportamentos 

X Prova Dissertativa X Prova Prática X Participação/interação na aula 

X 
Prova com Testes Objetivos 

 
Seminários 

X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

X Prova com Consulta X Resolução de Exercícios X Compromisso c/ prazos/datas 

 Prova Oral X Trabalhos/Pesq Individuais   Freqüência em Escala/estágio 

 Outro.............................  Trabalhos/Pesq em grupo  Iniciativa e proatividade 

   Outro............................. X Comportamento e disciplina 

     Outro............................. 

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

  0%  60%   0%  60%   0%  60% 

  10%  70%   10%  70%   10%  70% 

  20%  80%   20%  80%   20%  80% 

 X 30%  90%  X 30%  90%   30%  90% 

  40%  100%   40%  100%  X 40%  100% 

  50%     50%     50%   

   

 
 
 

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 CARNEVALLI, Adriana Aparecida; WILD, Tatiana Romero; SIMÕES, Silvana Salles Purcino. 
Programa Profissão: Técnicas de Operação II e Banco de Dados. São Paulo: Komedi, 2002. 

 Apostilas elaboradas pelo professor. 

 Software para Modelagem de Dados: BrModelo. 

 Software SGBD (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados): Microsoft SQL Server e ou 
PostgresSQL. 

 

VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua e paralela, sempre que for 
diagnosticada insuficiência na apropriação de competências pelo aluno, durante o desenvolvimento do 
curso. 
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A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência de aluno(s) 
demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que favoreçam a 
aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada e mais adequada às 
dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, a revisão de aulas ou bases tecnológicas, 
orientação de estudos, atividades complementares de reforço e até mesmo o replanejamento do processo 
de ensino-aprendizagem 

 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: Evelyn Ketherine Ramos Matos 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2014 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

  

 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


