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PROJETO FINAL DA DISCIPLINA 

 
ORIENTAÇÕES: 
 

 A atividade deve ser realizada em grupo de até 5 componentes; 

 Valor da atividade: 10,0 pontos (OBS: Esta atividade também será pontuada para a disciplina 
Banco de Dados, no valor máximo de  5,0 pontos) 

 Datas de apresentações dos projetos: 
o 11/12 (segunda-feira) 
o 12/12 (terça-feira) 

 Algumas aulas da unidade serão utilizadas para orientações e desenvolvimento do projeto; 

 As notas dos projetos serão informadas no dia 18/12; 

 Tempo máximo para apresentação dos projetos para cada dupla: 20 minutos; 

 Para a avaliação será levado em consideração: arguição durante a apresentação, a qualidade do 
layout desenvolvido, as funções desenvolvidas e códigos escritos. 

 
 
ATIVIDADE: 
 
O modelo Entidade-Relacionamento apresentado abaixo, representa uma locadora de veículos. 
 
Desenvolva um script de banco de dados (NO SQL SERVER), que permita definir as tabelas apresentadas no 
modelo abaixo; e em seguida crie um novo projeto no Visual Studio para desenvolvimento da interface 
gráfica para esta aplicação, de forma que os dados necessários para armazenamento, esteja disponível 
para cadastro por parte do usuário. 
 
 
 



 
 

 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
 

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

 OBS 6: Os atributos que contém em cada tabela deve ser definidos por cada grupo e 
posteriormente implementados no SQL Server. A tabela RESERVA deve conter obrigatoriamente os 
atributos especificados no modelo e outros que podem ser adicionados pelos grupos. 
 

 OBS 7: Deve ser desenvolvido obrigatoriamente um relatório para visualizar as reservas de 
veículos. Este relatório deve permitir que seja buscado as reservas realizadas por: Nome do Cliente, 



 
 

Período da Reserva e Placa do Veículo. Relatórios para as outras tabelas que compõe o projeto não 
são necessários. 
 

 OBS 8: Deve ser utilizado pelo menos uma função de INSERT ou UPDATE ou DELETE através de 
STORED PROCEDURE e um relatório utilizando VISÕES DE DADOS (VIEW). 
 

 OBS 9: Deve ser utilizado os conceitos de páginas responsivas e ajax para o desenvolvimento dos 
formulários. 

 
 

BOA SORTE! 


