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OBJETIVO GERAL DO CURSO:
O  Curso  de  Bacharelado  em  Engenharia  de  Software  do  CEAVI  objetiva  formar

profissionais  aptos  a  produzir  sistemas  de  software  de  alta  qualidade.  Por  alta  qualidade,
compreende-se softwares produzidos aplicando-se técnicas, métodos e ferramentas que permitam
produzi-los  como  propriedades  ergonômicas,  funcionais,  manuteníveis,  seguros  e  de  alto
desempenho para as diversas áreas de negócio. Espera-se alcançar este objetivo por meio de uma
formação que permita ao egresso desempenhar com plenitude suas atribuições profissionais com
base em quatro pilares: competência técnica, multidisciplinaridade, postura ética e comportamento
empreendedor. 

Objetiva-se então que o perfil adquirido pelo egresso ao longo do Curso o capacite para o
atendimento  de  uma demanda  nacional  e  principalmente  regional,  de  modo  que  este  possa  se
integrar ao mercado de forma plena e atuando nas diversas áreas do mercado de software.

Os princípios  que norteiam a formação profissional  determinam as finalidades  do Curso
como sendo as seguintes: 

●  Formação  técnica  e  profissionalizante  sólidas,  gerando  competência  em  área  de
computação e engenharia de produção;

●  Formação  multidisciplinar  abrangente,  qualificando  o  acadêmico  a  interagir  com  as
diversas  áreas  de  negócio  onde a  tecnologia  de software  se  insere,  fortalecendo  o seu  espírito
empreendedor;

● Formação humanística consistente, estimulando a ética profissional, a gerência de equipes
e a liderança;

● Corpo docente movido pelo objetivo de obter-se excelência  no ensino das práticas  da
Engenharia de Software.

EMENTA:
SQL: consulta de dados. Visões. Segurança com restrições de acesso. Transações. Gatilhos e

stored  procedures.  Manipulação  de  arquivo  texto  e  binário.  XML  e  padrões  relacionados.
Conectividade em bancos de dados. Mecanismos de persistências. Mapeamento objeto-relacional.

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:
Produzir  software considerando a persistência de dados de acordo com a necessidade da

aplicação. Executar consultas sofisticadas e desenvolver funções embutidas no banco de dados.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA:
- Criar instruções em SQL para consultar dados usando as operações de conjuntos;
- Criar e utilizar subconsultas aninhadas em consultas;
- Criar e utilizar funções agregadas em consultas;
- Analisar o funcionamento dos índices e identificar os campos que precisam ser indexados;
- Identificar que consultas precisam ser armazenadas em visões e como construí-las;
- Usar sequência na geração de identificadores;
- Criar gatilhos para manter a integridade de dados, replicação e auditoria de dados;
-  Criar  procedimentos  ou  funções  armazenadas  no  banco de  dados  para  realizar  transações  ou
consultas;
- Manipular arquivos textos e arquivos binários para armazenamento de dados
- Conhecer e implementar a integração de uma aplicação com banco de dados utilizando SQL.
-  Conhecer  e  implementar  a  integração  de  uma aplicação  com banco  de  dados  utilizando  um
framework de persistência de dados.
- Conhecer e implementar os padrões de projeto de integração de aplicação com banco de dados.
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METODOLOGIA PROPOSTA:
Aula  expositiva  e  dialogada  para  apresentação  do  conteúdo  utilizando  retroprojetor  ou

datashow. 
Resolução  de  listas  de  exercícios  com análise  dos  resultados  e  debate  em sala  de aula.

Complementado com atividades em laboratório utilizando ferramentas case, sgbd e ide para sgbd,
framework de persistência e ide de desenvolvimento. 

Trabalho de implementação para integração de sistemas e banco de dados com padrões de
projeto.

AVALIAÇÃO:
No transcorrer do semestre teremos cinco avaliações. Serão três provas escritas e individuais

referentes ao conteúdo lecionado e um trabalho semestral. O trabalho semestral será a modelagem e
desenvolvimento de um sistema utilizando os conceitos apresentados na disciplina.  O tema e as
atividades do trabalho semestral serão apresentados e discutidos no decorrer das aulas. 

As  avaliações  escritas  serão  avaliadas  a  clareza  e  objetividade,  demonstração  de
conhecimento  suficiente,  capacidade  de  sistematização  das  idéias,  ausência  de  dispersão  ou de
redundância das informações, observância das regras da norma culta.

O trabalho semestral será avaliado os seguintes critérios: 
 - Apresentação Escrita: fundamentação teórica, clareza de idéias e correção gramatical.
 - Apresentação Oral: fundamentação teórica, clareza de idéias e argumentação.
A média é feita através do calculo:
Média = (P1*3 + P2*3 + P3*3 + TS) / 10
Onde P1, P2 e P3 são as provas e TS um Trabalho Semestral.
O exame final será escrito e individual, referente ao conteúdo apresentado durante todo o

semestre.  
O aluno (a) que não realizar as provas na data estabelecida deverá preencher requerimento

junto à secretaria para realização de avaliação em nova data. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ELMASRI, R. E.; NAVATHE S. Sistemas De Banco De Dados. 4ª ed., São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2005.
MAYER, R. C.  Otimizando A Performance De Bancos De Dados Relacionais. 4ª ed., Rio de
Janeiro: AXCEL, 2001.
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Campus, 2001.
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