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Horários
Teóricas

Terça: 10:00 às 12:00 (sala CB18)

Quinta: 10:00 às 12:00 (sala CB18)

Práticas

Sexta – turmas A, B: 8:00 às 10:00 (sala CC02 e CC03)

Sexta – turmas C, D: 10:00 às 12:00 (sala CC02 e CC03)

Ementa
Modelagem de  dados:  modelos  conceituais,  modelos  E-R  e  suas  variações.  O  modelo  relacional:

normalização e manutenção da  integridade. Linguagens:  cálculo  e álgebra  relacional.  Arquiteturas  de
sistemas  de  bancos  de  dados.  Mecanismos  de  proteção.  Recuperação.  Segurança.  Controle  de
concorrência.  Noções  de  bancos  de  dados  distribuídos.  Projeto  e  desenvolvimento  de  ferramentas  e
técnicas  utilizadas  na solução  de problemas  de sistemas  de informação,  utilizando bancos  de dados.
Modelagem, especificação, projeto e implementação de aplicações em sistemas de informação.

Programa
ú Introdução ao conceito de banco de dados

 Arquitetura de bancos de dados
ú Modelos de dados: introdução aos conceitos de modelagem de dados e de abstrações
ú Modelos conceituais: modelo entidade-relacionamento básico e estendido
ú Projeto de aplicações utilizando o modelo ER estendido
ú Linguagens de definição e de manipulação de dados
ú O modelo relacional: definições e formalização

 Normalização
ú Mapeamento do modelo ER para o modelo relacional
ú Processamento de consultas em álgebra relacional e em cálculo relacional
ú Mecanismos de proteção, recuperação e segurança
ú Controle de concorrência
ú Data Mining e Data Warehousing
ú Noções de bancos de dados distribuídos
ú Bancos de dados na Web
ú Bancos de dados de grafos
ú Noções de bancos de dados de documentos
ú BigData e NoSQL
ú Noções de recuperação de informação
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Critérios de Avaliação
O curso terá duas provas e um trabalho, cujas datas são:

• 1a prova – 01/10/2015

• 2a prova – 12/11/2015

• Trabalho – 13/11/2015

A especificação do trabalho será entregue em documento específico. O trabalho terá datas de entrega
parciais que serão definidas em sala durante o curso.

Cálculo das médias (sem exame):

MC526:

médiase = (prova1 * 4,5 + prova2 * 4,5 + exercícios * 1) / 10

MC536 – varia de acordo com as notas tiradas nas provas e trabalho, como segue:

se ((prova1+prova2)/2 >= 5 e trabalho >= 5) ou ((prova1+prova2)/2 < 5 e trabalho < 5)
médiase = (prova1 * 3 + prova2 * 3 + trabalho * 3 + exercícios * 1) / 10

senão se (prova1 + prova2) / 2 < 5
médiase = (prova1 * 3,75 + prova2 * 3,75 + trabalho * 1,5 + exercícios * 1) / 10

senão
médiase = (prova1 * 2,25 + prova2 * 2,25 + trabalho * 4,5 + exercícios * 1) / 10

Exame final

• Estarão dispensados do exame apenas os alunos com médiase >= 5

• Data de realização: 10/12/2015

• Neste caso o cálculo da média para alunos que precisam do exame:

◦ médiafinal = (médiase + notaexame) / 2
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