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1 Critérios Gerais - aplicados a todos os trabalhos

Todos os 5 trabalhos serão individuais, devem ser entregues via Classroom até a data e hora marcadas. Cada trabalho
valerá 20% da nota da disciplina.

EXCEPCIONALMENTE O TRABALHO 1 (e apenas o trabalho 1) poderá ser feito em duplas.
As correções também serão disponibilizadas via Classroom.
O objetivo destes trabalhos é cobrir toda a matéria, com avaliações progressivas.
Trabalhos entregues depois do prazo e hora tirarão nota zero.
Trabalhos copiados (cola) tirarão nota zero.

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
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� Nome do aluno e RA (no caso de duplas, dois alunos e seus RAs)

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

� Especificacão de 5 consultas disponiveis para o usuário

� Usuários alvo
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Modelagem ER correspondente, com no minimo 4 entidades e 5 relacionamentos, contendo o diagrama ER (o
diagrama pode ser feito a mão)

OBS - A descrição sintética (3 paragrafos) do problema será considerada na nota (ou seja, não exceder o espaço
previsto de texto)

Exemplo de descrição e operações (para um exemplo diferente dos dois temas pedidos)
O diagrama vai modelar, para uma cidade espećıfica, todas as instalações da rede escolar da cidade (pública e pri-

vada). Assim, para cada escola, irá registrar laboratórios, espaçøpara atividades artisticas e desportivas, espaço para
atendimento médico e merenda (cozinha, refeitório e outros). Para cada tipo de instalação, cadastrará equipamento
associado; para a cozinha, ingredientes usados.

O principal usuário do bd serão os pais dos alunos. Técnicos da prefeitura e professores são outros tipos de
usuário do sistema.

Operações de consulta

� listar os equipamentos da escola XXX

� verificar quantas escolas oferecem chocolate na merenda

� quais as escolas têm microscopios eletronicos nos laboratórios

� quais escolas não têm biblioteca

� qual o equipamento disponivel nos laboratórios da escola YYY



3 Problema a ser resolvido

O projeto de bancos de dados deve obrigatoriamente versar sobre um dos tópicos a seguir. O projeto deve imaginar
que este BD será implementado e portanto pensar em (1) definição e (2) implementação de um sistema baseado em
SGBD.

ATENçÃO - não se pedirá a implementação, mas a correção irá verificar a viabilidade da implementação.

1. Criação de um sistema de BD para gerenciar dados de uma propriedade voltada ao agro-negócio. A ênfase é
gerenciar a produção em termos de produto agropecuário, podendo igualmente incluir questões associadas aos
funcionários da propriedade.

Para quem quiser entender um pouco da pesquisa associada, recomenda-se assistir a uma palestra MC009 do
2o semestre de 2020, sobre pesquisa na EMBRAPA -

https://youtu.be/eu3rq4RcVTk

OU

2. gerenciamento de dados de pacientes COVID, incluindo exames, histórico de hospitalizações e vacinação (obri-
gatoriamente precisa incluir vacinaç ão)

Para quem quiser ter ideias do tipo de dados que se deve considerar, olhar o site

https://repositoriodatasharingfapesp.uspdigital.usp.br/

Este site tem dados de 23 milhões de exames e mais de 400 mil pacientes, e portanto o download dos dados
pode ser complicado.

Outra possibilidade para ideias é o novo bd Google -

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00490-5

Os 2 links são apenas sugestões para os alunos que quiserem ver big data COVID. O trabalho é livre e pode
ser baseado no conhecimento dos alunos sobre a pandemia.

4 Critérios de correção

(1) o diagrama corresponde às necessidades descritas no resumo. (2) O diagrama contém elementos suficientes
para responder às 5 perguntas propostas. (3) O diagrama não contém erros de modelagem. (4) O diagrama
tem no mı́nimo uma hierarquia e uma agregação. (5) O resumo é auto-explicativo


