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Professor - Claudia Bauzer Medeiros

1 Critérios de Aprovação

O curso terá cinco trabalhos práticos para fazer em casa, individuais, com entrega nas seguintes datas, até 10 horas
da noite do dia correspondente. Trabalhos não entregues no prazo receberão a nota zero:
TR1 - 30 de março
TR2 - 15 de abril
TR3 - 6 de maio
TR4 - 27 de maio
TR5 - 17 de junho

Exame - 20 de julho - realizado de forma remota
Cada trabalho valerá 20 pontos.

NOTA = TR1+TR2+TR3+TR4+TR5
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Caso NOTA < 5, o aluno deverá fazer o Exame. Neste caso, a nota será calculada por

NOTAFINAL = Exame+NOTA
2

2 Atividades e ferramentas usadas na disciplina

A disciplina terá aulas teóricas e de exercicios, incluindo atividades de laboratório de bancos de dados.
As aulas serão ministradas virtualmente, sendo a maioria asśıncrona. Os trabalhos serão especificados com base

no material coberto nas aulas.
Atendimento - Haverá dois tipos de atendimento – online (śıncrono) e por email.

2.1 Ferramentas e plataformas usadas

� Google Meet - para as atividades śıncronas (aulas e atendimento)

� YouTube - Gravação de todas as aulas (śıncronas e asśıncronas) e eventuais sessões de atendimento

� - Google Classroom - para disponibilização de material didático, exercicios, especificação dos trabalhos e sua
correção e todos os links dos videos de aulas e de atendimento śıncrono.

Os trabalhos deverão ser entregues usando a mesma ferramenta, na pasta criada para o trabalho correspondente.

� Postgresql - para os exercicios práticos de laboratório, a partir de contas criadas no IC para os alunos matric-
ulados, sendo realizados via login remoto.

A professora se compromete a corrigir os trabalhos e devolve-los em no máximo 15 dias a partir da data da
entrega, a menos de algum incidente maior.

2.2 Atividades śıncronas, atendimento e comunicação por email

Os alunos serão avisados por email a cada atividade śıncrona, informando o link e a data para a sessão de Google
Meet

� Atividades sincronas - realizadas preferencialmente no horário da aula, às terças feiras (das 19h às 21h).
Eventualmente poderão ser realizadas às quintas feiras, também no horário da aula, dependendo da demanda
dos alunos.



� Atendimento por email - enviar mensagem ao PED - gustavo.borges@students.ic.unicamp.br com subject
“Atendimento MC536” e descrever a dúvida no corpo da mensagem.

� Comunicação com a professora por email - enviar mensagem para cmbm@unicamp.br com subject “Assunto:
MC536” e descrever a solicitação no corpo da mensagem. Favor não usar o Classroom para enviar mensagens
sobre trabalhos e notas.

� O PED e a professora responderão mensagens diariamente. Favor não enviar a mesma mensagem para os dois;
caso o PED julgar necessário, reenviará a mensagem para a professora (e vice-versa).

O atendimento śıncrono será intensificado à medida que se verifique a intensidade das duvidas.

MUITO IMPORTANTE - Solicita-se aos alunos que verifiquem seus emails e as comunicações via Google Class-
room, tendo em vista a dinamica da situação em que nos encontramos.



3 Bibliografia adotada

O curso será baseado em vários livros texto, principalmente:

� Carlos Alberto Heuser. Projeto de Banco de Dados, Editora Sagra Luzzato, 5a. Edição, 2004

� Fundamentos de Bancos de Dados - Célio Guimarães, Editora UNICAMP, 2003.

� Fundamentals of Database Systems, de ElMasri e Navathe (edições posteriores a 1999). Benjamin Cummings.
(Traducao a partir da 4a edicao, Pearson – Sistemas de Bancos de Dados)

� Ramakrishnan and Gehrke, Database Management Systems, McGraw-Hill, 3a. edition, 2003.

� Silberschatz, Korth, and Sudarshan, Database System Concepts, McGraw-Hill, 6a. Edição. 2010

� Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, and Jennifer Widom, Database Systems: The Complete Book, 2nd
edition

Material adicional de leitura será disponibilizado online quando necessário.

Para exames e exercicios Vale a notação dada em aula, apenas

4 Programa do curso

� Introdução - arquitetura de gerenciamento de bancos de dados

� Modelos de dados: introdução aos conceitos de modelagem de dados, modelos conceitual e
logico

� Projeto de aplicações a partir de modelos conceituais

� O modelo relacional: definições e formalização

� Mapeamento do modelo ER para o modelo relacional; mapeamento entre modelos, do con-
ceitual ao fisico

� Processamento de consultas em álgebra relacional

� Processamento de transações - Controle de concorrência e recuperação

� Sistemas de bancos de dados não estritamente relacionais

� Desenvolvimento de projetos práticos


