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PROJETO FINAL DA DISCIPLINA - VALOR 10,0 PONTOS 

 ORIENTAÇÕES  

 

1) Em grupo de até 5 componentes, onde cada grupo deverá ter um líder da equipe. 

2) Cada grupo deverá elaborar de acordo com a sua criatividade e ideia um banco de dados para 

alguma aplicação comercial (Ex: clínica, academia, escola, etc.).  Este banco de dados será 

utilizado para integrar uma aplicação em Visual C#. 

3) A aplicação deverá ser composta por uma janela principal e mais cinco janelas que devem ser 

ligadas através da janela principal por um menu. 

4) As cinco janelas acessadas através da janela principal deve conter operações de acesso a dados 

(INSERIR, EXCLUIR, BUSCAR e ATUALIZAR). 

5) Durante a IV unidade o professor irá desenvolver em classe um projeto modelo de acesso a 

dados. 

6) O líder do grupo, de forma sigilosa, deverá elaborar um relatório de participação de cada 

componente do grupo na elaboração do projeto. Este relatório será entregue apenas ao 

professor e utilizado para compor a nota individual. 

7) Os horários da aula do dia 18/01(segunda-feira) serão reservados para apresentação dos 

projetos.  

8) Algumas aulas da unidade também serão utilizadas para que as equipes possam trabalhar 

livremente no desenvolvimento do projeto. 

9) A atividade representará toda a nota da IV unidade que será distribuída da seguinte forma: 

 2,0 pontos: Avaliação da modelagem de dados (DER) 

 2,0 pontos: Avaliação do script de criação da base de dados 

 4,0 pontos: Avaliação da aplicação com a integração a base de dados. 

 1,0 pontos: Avaliação individual a partir do relatório do líder 

 1,0 pontos: Avaliação da apresentação em sala de aula 

10) Também será levado em consideração para efeitos de avaliação os seguintes critérios: ideia, 

originalidade, qualidade visual, recursos implementados, aplicabilidade do aplicativo e 

complexidade do projeto. 

 


