
 
 

CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE EM INFORMÁTICA 

PLANO DE ENSINO 

 

DISCIPLINA: Banco de dados 

TURMA: STI 31 

CARGA HORÁRIA: 80 h/a – 60 h 

PROFESSOR: Regilan Meira Silva 

E-MAIL: regilan@ifba.edu.br | website: www.regilan.com.br  

 

1. EMENTA 

a) História e Conceitos Básicos de Banco de Dados 

b) Introdução a Sistemas de Banco de Dados 

c) Arquitetura de um Sistema de Banco de Dados 

d) Modelagem de Dados: Diagrama Entidade Relacionamento 

e) Modelos de Dados: Relacional 

f) Projeto de Banco de Dados Relacional: 

a. Dependência Funcional 

b. Chaves 

c. Normalização 

g) Linguagem SQL 

a. Comandos de Definição de Dados 

b. Comandos de Controle de Dados 

c. Comandos de Manipulação de Dados 

h) Acesso a dados 

 

2. OBJETIVOS 

a) Possuir conhecimentos de gerência e desenvolvimento de bancos de dados. 

b) Manipular dados em tabelas e gerenciadores de bancos de dados utilizando linguagem de 

manipulação de dados e comandos para administração de banco de dados. 

c) Trabalhar com a linguagem de manipulação de dados (SQL) 

d) Conhecer, criar, e manipular objetos de banco de dados  

e) Utilizar SGDB para gerenciamento de dados 

f) Integrar linguagem de programação com banco de dados 

3. METODOLOGIA 

As aulas serão ministradas em sua maioria de forma prática no laboratório de informática, de modo a 

obter uma maior associação entre teoria e prática. Os conceitos, bem como todo o conteúdo buscando 

desenvolver habilidades e competências, serão desenvolvidos de forma gradual e incremental, com 

apresentação de slides e acompanhamento dos assuntos através de Apostila da disciplina.  
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Será disponibilizado um site pessoal para acompanhamento das aulas. O site disponibilizado é o: 

www.regilan.com.br. Neste site além das aulas, o professor disponibilizará conteúdos extras e novidades 

relacionados a área de Tecnologia da Informação. Neste site também é disponibilizado na seção 

APOSTILA, a apostila da disciplina. 

 

4. AVALIAÇÃO 

 

Para fins de avaliação de conteúdos serão realizados: Lista de Exercícios, Avaliações Teóricas e Práticas e 

participações geradas em discussões em sala de aula. 

 

Cada avaliação terá um prazo de entrega e o valor da avaliação dependerá do dia de entrega.  Exemplo: 

Projeto em grupo valendo 3.o pontos.  

 Data de entrega: 10/03 – valor 3.0 pontos 

 Data de entrega: 11/03 – valor 2.5 pontos 

 Data de entrega: 12/03 – valor 2.0 pontos 

 Data de entrega: 13/03 – valor 1.0 ponto 

 Após o dia 13/03 não será aceito a entrega da atividade.  

 

O aluno que não entregar todas as atividades previstas da unidade não terá direito a avaliação de 

recuperação 

 

5. ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDOS 

 

1º METADE DO MÓDULO 

a) Conceitos gerais de banco de dados 

b) Instalação e configuração de SGBD populares 

c) O modelo entidade-relacionamento 

d) Modelagem de dados 

e) Modelo relacional 

f) O modelo relacional 

g) Projeto de banco de dados 

h) Comandos de definição de dados 

i) Normalização 

2º METADE DO MÓDULO 

a) Comandos de manipulação de dados: Insert, Delete, Update e Select 

b) Comandos de controle de dados 

c) Integração de linguagem de programação com banco de dados 

d) PROJETO FINAL DA DISCIPLINA: Desenvolvimento de uma aplicação para uso comercial com SGDB 
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