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EXERCÍCIOS DE MODELAGEM 

 
 

Desenvolva o MER para cada situação exposta a seguir: 

a) Aeroclube 
 

Deseja desenvolver um software para auxiliar o controle de um aeroclube que possui como 

sócios pilotos, instrutores e alunos de pilotagem. Todos sócios são identificados pelo número de 

matrícula, e caracterizados por nome, endereço e idade. Os pilotos possuem um número de 

brevê (único). Os instrutores são pilotos com formação adicional de instrutor, e deve ser 

registrado o nome do curso, a data de obtenção do diploma, bem como a instituição.  

Para os alunos de pilotagem, guarda-se os registros de todas suas saídas (aulas) para 

contabilização de horas para obtenção do brevê. Para cada saída registra-se a data, instrutor, 

hora de saída e de chegada, bem como o parecer do instrutor sobre o vôo. A escola só ministra 

cursos básicos, e, portanto não há professores que são alunos de cursos avançados. Para emissão 

do brevê, é necessário que o aluno comprove ter o número de horas mínimo de vôo, bem como 

apresente os pareceres dos instrutores sobre as habilidades desenvolvidas a cada aula prática.  

b) Empresa de construção civil 
 
Um empresa de Construção Civil deseja informatizar sua Área de Pessoal, bem como o de 

Administração de Obras. Para atender estas necessidades o seguinte foi detectado: 

 

 Todos os empregados tem um cargo e existe um plano de carreira para os mesmos; 

 Os empregados estão lotados em órgãos, cada um deles tendo um chefe. Dentre os 

critérios para promoção dos empregados, destacam-se o da titulação e a participação em 

cursos profissionalizantes, com suas respectivas datas; 

 Para todas as obras executadas, previamente são definidas as atividades que serão 

executadas, com seus respetivos cronogramas por participante, seu custo orçado, seu 

prazo de execução e o responsável pela mesma. Ainda são definidos os materiais a serem 

utilizados por atividade, independente do executor, e os custos previstos; 



 
 

 A empresa definiu a necessidade de manter-se um histórico dos preços praticados pelos 

seus fornecedores; e 

 Para uma melhor administração das obras, foi definido que semanalmente deveria ser 

emitido um relatório, demonstrando por obra o seu custo orçado e o real até a data, bem 

como o cronograma de execução, apontando os desvios existentes, se for o caso. 

 

c) Clínica Médica 
 

A fim de se criar uma aplicação que auxilie e otimize a realização das tarefas em uma clínica 

médica, a seguinte análise foi realizada em relação às atividades da clínica.  

A relação de médicos que atende na clínica é organizada por especialidade. Quando um cliente 

liga para marcar uma consulta, a secretária verifica se o mesmo já é paciente cadastrado ou não, caso 

ainda não seja, são solicitados seu nome, endereço, telefone e convênio (caso o mesmo possua um) para 

cadastramento. A clínica mantém uma relação de empresas de plano de saúde conveniadas. Para marcar 

uma consulta, o paciente pode informar o médico com o qual deseja se consultar ou apenas uma 

especialidade. É checada então a disponibilidade de horário de médicos para a marcação.  

Consultas são marcadas em uma data e horário, com um determinado médico. A cada consulta, 

exames são solicitados e as prescrições são anotadas. Mantém-se na clínica um histórico de cada 

paciente. Ao término da consulta, a secretária fornece ao paciente uma lista dos exames solicitados.  

Exames são organizados por categoria. O cadastro de médicos apresenta nome, endereço e 

telefone dos mesmos, além do seu CRM. 

Médicos recebem semanalmente uma listagem com a relação das consultas marcadas para a 

semana além dos dados da última consulta de cada paciente.  

 


