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Ementa
Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD): arquitetura e aspectos operacionais; Projeto e implementação de aplicações de
Banco de Dados. Tópicos em bancos de dados e linguagens de consulta não convencionais.

1.

Objetivo geral
Habilitar o aluno a identificar os principais problemas relacionados ao projeto e implementação de
aplicações de banco de dados, bem como relacioná-los ao conjunto de estratégias de modelagem
estabelecidas como boas práticas para alavancar o desempenho de bancos de dados.

1.

Objetivo específico
- Compreender os conceitos relacionados a bancos de dados e sistemas gerenciadores de bancos de dados
relacionais;
- Compreender e aplicar técnicas de modelagem conceitual, lógica e física de bancos de dados;
- Compreender e avaliar diferentes estratégias de armazenamento a serem aplicadas por um sistema
gerenciador de banco de dados;
- Compreender e avaliar a definição de índices e estruturas relacionadas;
- Compreender e avaliar o desempenho de consultas e de estratégias de otimização;
- Compreender e avaliar a definição de transações e operações relacionadas;
- Compreender e avaliar a aplicação das principais técnicas de modelagem de bancos de dados relacionais ao
contexto de bancos de dados em nuvem.

1.

Conteúdo programático
Arquitetura do Banco de Dados
- Histórico
- Modelo de dados relacional
- Álgebra relacional
- Níveis de abstração de dados
- Sistema de gerenciamento de banco de
dados
- Fases do projeto de banco de dados

1.

Projeto de Banco de Dados Relacional
- Modelo Entidade-Relacionamento
- Mapeamento ER para Relacional

2.

Linguagem de Consulta SQL: operações elementares
- Criação, alteração e exclusão de estruturas (DDL)
- Consultas e padrões de seleção (DML)
- Junções internas
- Junções externas
- Funções de agregação
- Ordenação de Resultados
- Grupos

3.

Linguagem de Consulta SQL: operações avançadas
- Sub-consultas
- Visões
- Gatilhos
- Funções

4.

Estrutura de Indexação para Arquivos
- Índices Ordenados de único Nível
- Índices Multiníveis
- Índices Multiníveis dinâmicos usando árvore-B

5.

Processamento de Transações
- Transação e suas propriedades
- Controle de concorrência
- Recuperação de BDs

6.

Otimização de Consultas7.
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- Catálogo do Sistema
- Medidas de Custo de uma Consulta
- Otimização Heurística de Consultas

Outros Modelos de Dados
- Modelo Objeto-Relacional
- Modelos NoSQL (Documento, Chave/Valor, Família de Colunas e Grafos)

8.

Metodologia
A disciplina será ministrada através da exposição dos conteúdos pelo professor, da promoção de exercícios e
de trabalhos que visam a fixação do conteúdo pelos alunos, sendo que até 20% do conteúdo programático poderá ser ministrado na forma de
ensino a distância através da ferramenta moodle. A prática dos conceitos apresentados será
realizada através do uso de sistemas gerenciadores de banco de dados e de sua correta manipulação.

1.

Sistema de avaliação
Do desempenho dos alunos:
O desempenho dos alunos será avaliado com base no desenvolvimento das seguintes atividades:
1) avaliação individual:
- Prova1: 35%
- Prova2: 40%
- Listas de Exercícios: 10%
2) avaliações em grupo:
- Resolução de Exercícios: 8%
- Projeto Final: 7%
Do desempenho do professor e da disciplina:
O desempenho do professor e da disciplina será avaliado pela avaliação promovida pela própria instituição
ao término do semestre. Adicionalmente, os alunos terão a liberdade de se expressar e sugerir mudanças
durante todo o semestre acerca da disciplina, de seu formato e da condução da mesma pelo professor.

1.
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1.
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