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 PROJETO DA DISCIPLINA 
 

ATIVIDADE 02: Modelagem de dados 
 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver um modelo preliminar do diagrama entidade-relacionamento da base de 

dados do sistema; 

 Descrever o dicionário de dados; 

 Elaborar o script de criação da base de dados da aplicação; 

 Preencher o documento de modelagem de dados do sistema. 

MODELAGEM DE DADOS 

A modelagem de dados é a primeira etapa de um projeto que envolva banco de dados e 

tem como seu principal objetivo o desenvolvimento de um modelo que contenha entidades e 

relacionamentos, e que com isso seja possível representas as especificações das informações do 

negócio. 

A modelagem de dados ajuda a organizar a forma de pensamento sobre os dados, 

demonstrando o significado e a aplicação prática deles. Ela também estabelece o vínculo entre as 

necessidades dos usuários e a solução de software que as atende. Essa modelagem faz com que 

se tenha uma redução na complexidade do projeto a um ponto que o projetista possa 

compreender e manipular os dados. 

Para uma modelagem de dados alcançar os objetivos esperados, ela deve fornecer ao 

desenvolvedor. 

 Representar o ambiente; 

 Documentar e normalizar; 

 Fornecer processos de validação; 

 Observar processos de relacionamentos entre objetos. 

O objetivo desta etapa é prover habilidades de modelagem de dados fundamentais que 

todos os desenvolvedores devem ter, habilidades que podem ser aplicadas em projetos 

tradicionais que seguem uma abordagem em série e aplicadas em projetos ágeis que seguem 
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uma abordagem evolucionária. Idealmente, todos profissionais de TI deveriam ter um 

entendimento básico sobre modelagem de dados. Eles não precisam ser especialistas neste 

assunto, mas deveriam estar preparados para se envolverem na criação de um modelo, estar 

apto a ler um modelo de dados existente, entender quando criar um modelo de dados e quando 

não criar e conhecer as técnicas de projeto de dados fundamentais.  

ATIVIDADE 

Baseado na especificação de requisitos, regras de negócios, casos de uso e sugestões do 

professor da disciplina, os grupos devem se reunir separadamente e elaborar uma proposta 

preliminar do modelo de dados do sistema a ser desenvolvido. 

Após a definição do modelo de dados, o grupo, até o final da aula deverá codificar o script 

de criação da base de dados, escrever o dicionário de dados e documentar este processo, 

devendo preencher o “Documento de Modelagem de Dados”. Este documento possui caráter 

“preliminar” e deve ser entregue ao professor no final da aula para verificações e considerações 

futuras. 

O modelo em formato .DOCX, destes dois documentos, estão disponíveis no post da aula 

para ser preenchido. 

A CONCLUSÃO DESTE PROCESSO SERÁ LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA AVALIAÇÕES 

DA DISCIPLINA.  

 


