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PROJETO DA DISCIPLINA 

 
ATIVIDADE 01: Apresentação da ideia do projeto e da modelagem preliminar de dados 

 

OBJETIVOS: 

• Apresentar a ideia de sistema a ser desenvolvido pela equipe ao longo do ano 

letivo/semestre 

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

dados do sistema; 

TAREFA 01: APRESENTAÇÃO DA IDEIA 

SOBRE O BRAINSTORM 

Brainstorming é uma técnica para geração de ideias. Ela consiste em uma ou várias 

reuniões que permitem que as pessoas sugiram e explorem ideias. 

No brainstorming as ideias que a princípio pareçam não convencionais, são encorajadas, 

pois elas frequentemente estimulam os participantes, o que pode levar a soluções criativas para 

o problema. O número de ideias geradas deve ser bem grande, pois quanto mais ideias forem 

propostas, maior será a chance de aparecerem boas ideias. Os participantes também devem ser 

encorajados a combinar ou enriquecer as ideias de outros e, para isso, é necessário que todas as 

ideias permaneçam visíveis a todos os participantes. 

Nesta técnica é designada uma pessoa para registrar todas as ideias em uma lousa branca 

ou em papel. À medida que cada folha de papel é preenchida, ela é colocada de forma que todos 

os participantes possam vê-la. 

Analisar as ideias é a fase final do brainstorming. Nessa fase é realizada uma revisão das 

ideias, uma de cada vez. As consideradas valiosas pelo grupo são mantidas e classificadas em 

ordem de prioridade. 
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A partir do Brainstorm ou outro tipo de técnica, as equipes deverão apresentar em sala de aula 

uma ideia escolhida para o desenvolvimento do projeto da disciplina. Esta apresentação deve 

conter itens como: 

1) Descrição da ideia e contextualização do projeto 

2) Justificativa 

3) Objetivos a serem desenvolvidos 

4) Metas atingíveis e metas futuras do projeto 

5) Recursos a ser utilizados (Exemplos: leitores biométricos, leitor de código de barra, 

localização, QRCode, etc) 

6) Diferencial do sistema proposto com outros similares já encontrados no mercado (CASO 

EXISTA) 

7) Conclusões 

TAREFA 02: MODELAGEM DE DADOS 

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 
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tradicionais que seguem uma abordagem em série e aplicadas em projetos ágeis que seguem 

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 ideia concebida e nas primeiras discussões entre os membros do grupo, a 

equipe deverá apresentar uma proposta preliminar do modelo de dados proposto para o 

desenvolvimento do projeto da disciplina. 

O modelo deverá ser baseado no diagrama Entidade-Relacionamento, apresentando as 

entidades e seus respectivos atributos, além do relacionamento e cardinalidades. Este é um 

modelo preliminar que após as considerações a partir da avaliação da apresentação será 

revisado e feito sugestões para ajustes no modelo 

 

DATA DA APRESENTAÇÃO:  

• 13 DE MARÇO (TERÇA-FEIRA)  

PONTUAÇÃO DESTA ATIVIDADE  

• BANCO DE DADOS: 1,0 PONTOS 

• PROGRAMAÇÃO WEB 2: 1,0 PONTOS 

 

 


