
Lista de modelagem MC536 
 

Elabore a modelagem ER para os seguintes cenários: 
 
 

1. A fonoteca da Unicamp possui registros sobre gravações da vocalização de animais,            
principalmente pássaros e anfíbios. O seguinte conjunto mínimo de informações deve ser            
mantido pela fonoteca: tempo do áudio/gravação, local em que foi capturado o áudio, qual ou               
quais espécies de animais estão vocalizando em uma gravação, catálogo contendo informações            
sobre espécies (como nome científico, família, ordem, características fenotípicas), quem          
capturou o áudio, usando qual equipamento e quais características do equipamento. 
 

2. Uma imobiliária gerencia a venda e aluguel de imóveis de diversos tipos como casa,              
apartamento, kitnet, sala comercial, etc. Para gerenciar os dados desse processo, uma            
imobiliária deve manter no mínimo os dados de contato do dono do imóvel, dados referente ao                
aluguel ou comprar (ex: data, valor, fiador, comprador ou pessoa que alugou), dados referente              
às características do imóvel (ex: tamanho da área construída, localização, quantidade de            
cômodos, etc). Vale lembrar que tipos diferentes de imóveis podem ter características diferentes.             
Outras informações adicionais podem ser armazenadas para melhor gerenciar condições dos           
contratos (ex: multas, contas inclusas no valor do aluguel…) e também o registro das vistorias. 
 

3. Uma empresa aluga salões de festas para eventos e oferece a prestação de alguns serviços               
durante o evento, caso solicitado pelo contratante. Dentre os serviços está incluso segurança,             
limpeza e manutenção do salão, auxiliar de cozinha e aluguel de equipamentos de som e de luz.                 
Desta forma, a empresa precisa manter registros sobre os salões disponíveis e suas             
característica, os equipamentos e suas disponibilidades, os seus funcionários e serviços           
atribuídos a eles em cada reserva do salão, detalhes sobre a reserva (incluindo a pessoa               
contratante e pagamento), detalhes sobre o evento e sua dimensão. 
 

4. O gerenciamento de votação em eleição envolve os seguintes aspectos principais: candidatos,            
partidos políticos, eleitores, urnas divididas entre seções e zonas eleitorais e pessoal que             
trabalham nas seções. Pense nos detalhes de cada um desses aspectos para caracterizar a              
modelagem necessária para um sistema de gerenciamento de votações eleitorais. 
 

5. O gerenciamento de exposições em museus envolve a alocação de obras ou coleções de              
obras em diferentes exposições, que por sua vez podem ser temporária ou fixa e ocupam               
determinados ambientes/salões no museu. Necessita-se guardar informações referente as         
obras, a quem pertence, o autor, tipo e outros detalhes, bem como onde e quando elas                
estarão/estiveram em exposição. Outro aspecto importante refere-se a curadoria de uma obra.            
Frequentemente alguma obra precisa ser curada, então o museu precisa registrar esse serviço,             
quem executou e quanto tempo leva o processo, etc.  

 
 
 
 


