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1 Critérios Gerais - aplicados a todos os trabalhos

Os trabalhos T1, T2 e T3 podem ser feitos em grupos de 5 a 7 pessoas. Grupos de 7 essoas serão avaliados mais
rigorosamente.

O objetivo destes trabalhos é realizar um projeto e implementação completos de uma pequena aplicação em
bancos de dados, sendo
T1 - modelagem e projeto
T2 - especificação funcional e criação do banco de dados
T3 - implementação e demonstração em um SGBD relacional disponivel no IC. Alternativamente, os alunos podem
trazer o próprio laptop com o sistema funcionando, mas deve ser possivel mostrar detalhes de código.

Observe que estes trabalhos compõem uma sequência - T3 depende de T2 que depende de T1. Assim, T2 não
será corrigido se T1 não for entregue, e T3 não será corrigido se T2 não for entregue.

Os trabalhos devem ser entregues em sala de aula, em PAPEL. Trabalhos entregues depois do prazo e hora tirarão
nota zero.

Como os trabalhos são interdependentes, não há possibilidade de não se entregar alguma etapa, mesmo que a
nota seja zero. Todos os trabalhos deverão ser entregues em mãos e digitados. Não serão aceitos DVDs, emails ou
qualquer outra forma de entrega.

A documentação a ser entregue para os trabalhos T2 e T3 será especificada posteriormente.
IMPORTANTE - trata-se de projetos de BDs. Assim, para a terceira fase, o que mais conta é a participação de

todo o grupo e, igualmente, a complexidade das operações.
O principal critério de avaliação é a complexidade das consultas SQL e seu entendimento, e nunca a sofisticação

das interfaces.
Não se espera que os alunos dediquem todo o tempo a criar os conjuntos de dados, em detrimento das operações

de manipulação.

2 Conteúdo de T1

Especificacão de uma aplicacão de bancos de dados, baseada em um problema do mundo real, escolhido dentre os
descritos na seção 3. Esta especificacão sera composta de um texto ESCRITO, digitado, contendo

• Titulo do projeto, alunos e RA

• Descricão do problema, motivacão e objetivos (3 paragrafos)

• Usuários alvo e volume de dados esperado (2 paragrafos)

• Modelagem ER correspondente, com no minimo 5 entidades e 6 relacionamentos, contendo diagrama ER (o
diagrama pode ser feito a mão)

• Especificacão de operações, contendo

– consultas disponiveis para o usuário

– atualizacões disponiveis para o usuário

OBS - A descrição sintética do problema será considerada na nota (ou seja, não exceder o espaço previsto de
texto)



3 Problema a ser resolvido

O projeto de bancos de dados deve obrigatoriamente versar sobre um dos tópicos a seguir. Os conjuntos de dados
serão obtidos de especialistas ou de sites Web especificos, definidos em aula. Os projetos visam a (1) definição e (2)
implementação de um sistema baseado em SGBD, para

1. Criação de um sistema de BD para arqueólogos poderem gerenciar suas escavações e os objetos encontrados. O
objetivo é gerenciar/acompanhar a catalogação e arquivamento de cada objeto (e não questões administrativas
ou financeiras). Dados abertos no site archaeologydataservice.ac.uk

2. gerenciamento de dados biológicos de agave, para 3 coleções no Brasil, incluindo informações genéticas, mor-
fológicas e geográficas. Trata-se de uma demanda do Instituto de Biologia, para um sistema a ser adotado em
todo o Brasil. Dados fornecidos pelo IB

3. gerenciamento do conteúdo das páginas Web da FAPESP, contendo informações sobre projetos financiados e
noticias cientificas. Os sites a serem usados (combinando informação são bv.fapesp.br e agencia.fapesp.br O
objetivo é ajudar usuários a descobrir interligações entre pesquisas e pesquisadores


