
MC536
Terceiro trabalho - ATENCAO - ENTREGA no IC3 - sala 303!!!

1 Conteúdo do trabalho

O objetivo é mostrar dominio de consultas e operações em BDs e não belas interfaces, ou capacidade em gerar big
data para popular o BD. Muitos grupos dispendem enorme esforço nessas atividades, relegando aspectos de BD para
um segundo plano.

O trabalho T3 será dividido em

• (a) texto, a ser entregue no dia marcado no cronograma da disciplina por todos os grupos, independente
da data da demonstração e

• (b) demonstração da implementação do projeto, referente às consultas prometidas em T2.

A demonstração consiste em uma apresentação do que foi implementado, em que os membros do grupo devem
mostrar o conhecimento do projeto e dos detalhes da implementação. Espera-se que o sistema desenvolvido seja
demonstrado com um número razoável de algumas centenas de tuplas, exceto em casos previamente acordados com
o PED, por escrito.

A demonstração deve ser feita de forma a permitir mostrar o código SQL usado, se necessário (este código poderá
ser solicitado durante a arguição).

ATENCAO – não se espera que os alunos mostrem o código de eventuais aplicações desenvolvidas, apenas, se

solicitado, o código das consultas prometidas.
A implementação deve obrigatoriamente usar um SGBD, que poderá ser (1) um SGBD relacional disponivel no

IC, ou (2) um SGBD acionado em algum laptop do grupo, para a demonstração.
Quem optar pela primeira opção deve verificar com o PED, em aula, como conseguir o acesso as contas SGBD

criadas para a disciplina.
A implementação será demonstrada para a professora e o PED em uma data a ser marcada - contar no máximo

20 minutos de demonstração e mais 5-15 minutos de perguntas ao grupo.

ATENCAO - Supõe-se que a demonstração seja de software que funcione, na hora. Os grupos devem cuidar para
que consigam evidenciar o trabalho realizado, e também que seja executado na hora. Não se considera aceitável, por
exemplo, digitar partes do código durante a demonstração, ou programas que nao funcionem (com erros de código).
Cabe a cada grupo dimensionar o tempo da demonstração para evidenciar o trabalho feito, e também estar já com
tudo pronto para iniciar a apresentação no periodo agendado, tendo em vista a grande quantidade de grupos marcados.

ATENCAO - A demonstração pode ser interrompida frequentemente e a qualquer momento pela professora e/ou
o PED para perguntas a qualquer membro do grupo.

2 Regras:

• Todos os alunos do grupo deverão estar presentes à demonstração no dia e hora marcados; quem não aparecer
tirará zero em T3

• A apresentação será do grupo, mas a nota será individual, ou seja, haverá arguição individual para todos os
membros

• O dia e hora de cada grupo serão definidos segundo descrito abaixo, nos horários de aula



3 Documentos a entregar

No dia da entrega, 21/5, todos os grupos deverão entregar a seguinte documentação impressa (OBS - entregar para
a professora!!!!)

• Trabalhos T1 e T2 - NAO precisa redigitar os itens corrigidos no trabalho T2 (economia de papel);

o trabalho T2 entregue deve ser aquele que tem as anotações manuscritas do PED

• Texto ADICIONAL - Descrever de forma objetiva o que foi implementado, incluindo as correções feitas a partir
de T2, indicando:

1. Esquema do banco de dados efetivamente implementado – sob forma R(A1, A2 ...An)

OBS - Se diferente do que foi proposto, justificar em ate um paragrafo.

2. Indicação ao lado de cada esquema do número de tuplas correspondente

3. Para cada consulta implementada em SQL, escrever a consulta em Portugues e o código correspondente
em SQL

O cronograma de apresentação dos grupos será sorteado em sala de aula.


