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Professora:  Jeroniza Nunes Marchaukoski

Email: jeroniza@ufpr.br

Sobre as aulas 

As aulas da disciplina DS330 – Banco de Dados, em período especial por conta da pandemia do COVID19 e da resolução 59/2020-

CEPE/UFPR recentemente aprovada, foi apresentada como proposta para ofertá-la remotamente cumprindo com a carga horária total da

disciplina prevista para o 1º semestre de 2020. Tal proposta foi aprovada em reunião do Colegiado do Curso TADS em 26/06/2020. Desta

forma, as aulas ofertadas remotamente (mediadas por tecnologias) na disciplina DS330 serão organizadas da seguinte forma: 

Carga horária: 60 horas (100% na modalidade a distância) total. 6 horas semanais (4 Assíncronas e 2 Síncronas).

Número de semanas previstas para completar a carga horária da disciplina no 1º semestre de 2020: 10 (nove) semanas.

Início das aulas remotas: 15/07/2020 

Término (previsto): 19/09/2020 

Exame final: 23/09/2020

No Moodle TADS: 



Vídeo aulas, materiais para leitura obrigatória e complementar, atividades e demais informações sobre a disciplina. 

Carga horária estimada para estudos via Moodle = 4 horas semanais 

No TEAMS, aulas ao vivo com duração de 2 horas semanais, conforme grade de horária já utilizada no 1º semestre, organizada da 
seguinte forma:

4as feiras (das 16h30 às 18h30) → revisões, orientações das atividades, esclarecimento de dúvidas, espaço para interações; (Especial 

para turma da tarde)

4as feiras (das 19h às 21h) → revisões, orientações das atividades, esclarecimento de dúvidas, espaço para interações; (Especial para 

a turma da noite)

Início das aulas 

O início das aulas está programado para ocorrer no dia 15/07/2020, às 16h30 tarde e 19h noite, via TEAMS. 

Será uma aula ao vivo em que testaremos o acesso à equipe DS330 BD2 no TEAMS e discutiremos sobre a disciplina, em especial

como será organizada e avaliada. A aula será gravada e disponibilizada no Moodle do TADS (www.tads.ufpr.br). Lembre-se de acessar a

equipe  DS330  BD2  no  TEAMS com a  opção  “Entrar  e  Ingressar”.  A  partir  do  dia  15/07/2020,  as  aulas  ocorrerão  conforme  explicado

anteriormente (4as feiras aulas para revisões, orientações das atividades, esclarecimento de dúvidas, espaço para interações. A partir das

quintas-feiras as aulas, materiais e exercícios que devem ser feitos para revisão e esclarecimentos nas aulas on line no Teams).



A Disciplina  

As aulas serão gravadas (videoaulas). Leituras de textos elaborados especialmente para a disciplina, artigos, vídeos e outros materiais 

disponíveis para consulta pública também poderão ser utilizados. Ainda, será elaborado um guia didático semanal para orientações do/

da estudante. 

Ferramenta: Moodle/TADS 

As aulas ao vivo serão utilizadas para dúvidas, debates, discussões e orientações das atividades. O horário das aulas ao vivo seguirá a

grade horária  Quarta-feiras 16h30 Tarde e 19h Noite. Os estudantes poderão escolher os horários das aulas ao vivo que desejarão 

participar. 

Ferramenta: TEAMS

Denominação da disciplina

DS330 - BANCO DE DADOS II

Pré-requisitos e co-requistos: Não há segundo programa atual do TADS.

Créditos

       4 créditos

Carga horária

Carga horária semanal: 6h – sendo 2 síncronas e 4 assíncronas

Carga horária total: 60h

Objetivo Geral 



Capacitar os alunos a empregar de forma otimizada os conceitos de Banco de Dados, Sistemas gerenciadores de banco de dados e

Linguagem SQL.

Objetivo Específico

Realizar prática de modelagem lógica e física de banco de dados relacional. Projetar e implementar Projetos de Banco de Banco de

Dados. Demonstrar em oficinas práticas o emprego da Linguagem SQL. Planejar e executar administração e otimização de Sistemas de

Gerenciamento de Banco de Dados. Dissertar analisando criticamente as variadas tecnologias de armazenamento de dados.

Ementa

Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD): arquitetura e administração. Principais componentes. Programação SQL (view,

trigger, function e stored procedure). Principais SGBDs suas características e diferenças relevantes. Modelagem física de Banco de Dados

(BD) envolvendo os objetos pertinentes. Projeto de BD (modelagem conceitual, lógica e física) e a implementação do mesmo.

Frequência 

Aulas no Moodle: Contabilizada a partir da entrega das atividades até o prazo estabelecido. 

Aulas ao vivo: Participação no TEAMS (a não participação poderá ser justificada, mediante comprovação de impedimento)



Avaliação

Avaliação 1: 50 (prática 1 - trabalho)

Avaliação 2: 50 (prática 2 - trabalho)

Final: Prova em 23/09/2020

Não está descartada a possibilidade de realizar uma prova presencial  da disciplina, pois dependemos de decisões publicadas em

decretos ministeriais durante a pandemia do COVID19. Neste caso, a nota final da disciplina será 30% prova presencial + 70% Nota1 acima

calculada, somando-se as duas avaliações.
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Observações

 Todos os materiais, inclusive vídeos e gravações das aulas ao vivo, estarão disponíveis no Moodle do TADS (www.tads.ufpr.br).

No TEAMS será aberta uma equipe chamada DS330 BD2 – as informações sobre acesso estarão disponíveis no Moodle do TADS. 

Semanalmente serão disponibilizados materiais no Moodle. Sempre inicie com a leitura do guia didático da semana. Lá você encontrará

todas as orientações necessárias para organizar seus estudos.

http://www.tads.ufpr.br/

