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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. 

 

Modelar dados e operar aplicativos para 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                                                                                                 Módulo: II 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 

 
2. 
 
 

3. 

Compreender a orientação a objetos e 
arquitetura cliente-servidor, aplicando-as 
em Banco de Dados.  
 
Interpretar e analisar o resultado da 
modelagem de dados orientada a objetos.  
 

Aplicar as ferramentas de análise voltada à 
estrutura de dados.  

1. 
 
 

2. 
 

 
 
3. 

Implementar as estruturas modeladas usando 
Banco de Dados.  
 
Utilizar ambientes e linguagens para manipulação 
de dados nos diversos modelos de SGBD 
(Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados).  
 
Utilizar os conceitos de Banco de Dados (SGBD) 
em bases de dados distribuídas.  

1. 
 
2. 
 

3. 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5. 

 
6. 
 
 

Ambientes/ ferramentas de gerenciamento de 
Bancos de Dados  
 

Introdução ao banco de dados Firebird e a 
ferramenta IBExpert  
 

Linguagem SQL  
 

SQL, MYSQL, Access/ VBA:  
 create database;  

 create table;  

 alter table;  

 delete;  

 insert;  

 update;  

 commit;  

 rollback;  

 select:  

 triggers;  

 procedures;  

 views  

 
Sintaxe SQL (criação, exclusão de tabelas, 
consultas e alterações de dados)  
 
Gerenciamento de Banco de Dados:  
softwares de apoio:  

 MYSQL;  

 Postgree  

linguagem de apoio:  

 SQL  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

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

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

2. Utilizar ambientes e 
linguagens para manipulação 
de dados nos diversos 
modelos de SGBD (Sistemas 
Gerenciadores de Banco de 
Dados).  
 

3. Utilizar os conceitos de 
Banco de Dados (SGBD) em 
bases de dados distribuídas. 

1. Ambientes/ ferramentas de 
gerenciamento de Bancos de Dados  
 
2. Introdução ao banco de dados 
Firebird e a ferramenta IBExpert  

 

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

29/02 a 28/05 

1. Implementar as estruturas 
modeladas usando Banco de 
Dados 
 

 

3. Linguagem SQL  
 

4. SQL, MYSQL, Access/ VBA:  
 create database; create table; 

alter table; delete; insert; update; 
commit; rollback; select: triggers; 
procedures; views  

 
5. Sintaxe SQL (criação, exclusão de 
tabelas, consultas e alterações de 
dados)  
6. Gerenciamento de Banco de 
Dados:  
softwares de apoio:  

 MYSQL; Postgree  

linguagem de apoio: SQL 

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

 
04/06 a 10/12 
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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. 
 

Saber manipular banco de 
dados. 
 
Utilizar arquitetura cliente-
servidor na base de dados. 
 
 
Saber utilizar técnicas de 
modelagem de dados, 
utilizando-as para análise 
crítica de resultados e 
possíveis melhorias na base 
de dados. 
 
Saber analizar e desenvolver 
um projeto de banco de 
dados conforme análise 
realizada com o cliente. 
 
Saber organizar as 
informações coletadas com o 
usuário 

- 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) 

 Apostilas elaboradas pelo professor. 

 Software para Modelagem de Dados: BrModelo. 

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

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

 

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 
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curso. 

        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: 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

O parecer deverá ser emitido à luz do Plano de Curso, ou seja, o Coordenador de Curso deverá verificar se o 
Plano de Trabalho Docente planejado diz respeito  ao que está estabelecido do Plano de Curso, em especial 
no que está definido para o Componente Curricular.     

 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


