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IV UNIDADE - ATIVIDADE AVALIATIVA FINAL 

 
 PROJETO INTEGRADO DAS DISCIPLINAS PROGRAMAÇÃO WEB 2 e BANCO DE DADOS 

 
 

ORIENTAÇÕES: 
 

 A atividade deve ser realizada em grupo de até 5 COMPONENTES de livre escolha da turma; 

 Valor da atividade: 10,0 pontos, assim distribuída: 

o Modelagem e script de criação de dados: 2,5 pontos 

o Códigos SQL para integração a base de dados: 2,5 pontos 

o Desenvolvimento da aplicação web em C#: 5,0 pontos 

 A mesma atividade será válida para pontuação na disciplina Programação WEB II e Banco de Dados, 

sendo replicada as notas entre as disciplinas; 

 O prazo final de entrega da atividade proposta é no dia 11/03/2017 

 Atividades entregues fora do prazo serão anuladas; 

 Trabalhos copiados serão anulados (original e cópia); 

 
 
ATIVIDADE: 
 
Para o desenvolvimento deste trabalho, cada grupo deverá definir um projeto de uma aplicação comercial 
(escola, academia, farmácia, loja de roupas, oficina mecânica, etc).  
 
Após a definição do tema a ser desenvolvido, cada grupo deverá elaborar um diagrama entidade-
relacionamento que resolva a modelagem de dados da aplicação. Após definir o DER, o grupo deverá 
implementar no SQL Server ou no MySQL o código fonte para criação e definição dos dados. 
 
Utilizando o Visual Studio 2015, o grupo deverá desenvolver um projeto que permita integrar o banco de 
dados a uma aplicação WEB para desenvolver aplicação proposta de cada equipe. 
 
Devem ser entregues ao professor para a avaliação: 
 

 Diagrama entidade-relacionamento e script de criação da base de dados; 

 Código fonte em C# do projeto desenvolvido. 
 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: A TURMA DEVE ENTRAR EM CONSENSO PARA QUE NÃO HAJA TRABALHOS 
COM A MESMA TEMÁTICA. 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 
 
 

 OBS 1: Para a interface gráfica utilize os recursos já estudados até o momento: masterpage, 
componentes visuais do C# (asp:button, asp:textbox, asp:dropdownlist, etc), integração com CSS, 
entre outros. 

 

 OBS 2: A integração com a base de dados deve conter obrigatoriamente, para cada tabela, funções 
para: INSERT, DELETE, UPDATE e SELECT.  Ou seja, tomando como exemplo um sistema de oficina 
mecânica que contenha tabela VEÍCULO, esta deve possui formulários que permita INSERIR, APAGAR, 
ATUALIZAR E BUSCAR um veículo no sistema. Isto deve ser feito para cada tabela no banco de dados. 
 

 OBS 3: Todas as tabelas criadas devem possuir um formulário no C# para a integração com a base de 
dados. 

 

 OBS 4: A aplicação deve possuir um sistema de login com gravação de sessão, para que as páginas 
sejam carregadas somente após o usuário realizar o acesso via login ao sistema. 
 

 OBS 5: Utilize a tecnologia AJAX para melhorar a funcionalidade dos elementos de formulário. 
 

 OBS 6: Também serão levados em consideração para efeitos de avaliação a qualidade gráfica e visual 
da aplicação. 
 

 

 
 

BOA SORTE! 


