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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Engenharia Informática 

 

Unidade Curricular: 9119110  - Base de Dados I 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 523 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Elsa da Piedade Chinita Soares Rodrigues 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150       15 45                               90 

 
Pré-requisitos (se aplicável): n/a 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

No final da disciplina, pretende-se que os alunos: 1. Estejam familiarizados com os conceitos fundamentais relativos à gestão da 
informação. 2. Reconheçam a importância de uma correta gestão da informação. 3. Estejam capacitados para a identificação e 
resolução de problemas práticos, aplicando os conceitos e técnicas de bases de dados relacionais. 4. Tenham adquirido a 
capacidade de escolher e utilizar os sistemas de gestão de bases de dados mais usuais. 5. Conheçam com profundidade a 
linguagem de programação SQL. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Introdução às Bases de Dados (Conceito de base de dados; Conceito de modelo de dados; Transformação do modelo de 
conceptual de dados para o modelo lógico; Arquitetura de uma base de dados).  

2. Modelo Relacional (Estrutura de dados relacional; Regras de integridade do modelo; Gestão de dados no modelo relacional; 
Noções de Álgebra Relacional).  

3. Linguagem SQL (Linguagem de definição de dados; Linguagem de manipulação de dados; Linguagem de administração de 
dados).  

4. Conceção de Base de Dados – (Formalização lógica de base de dados, Modelo Conceptual (O que é);Conceito de chaves 
(Primária, Estrangeira);Integridade; Normalização; Dependências funcionais; Teoria da normalização  

5. Utilização de Sistemas de Gestão de Base de Dados.  

6. A Extensible Markup Language (XML). 

  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Estejam familiarizados com os conceitos fundamentais relativos à gestão da informação garantem o cumprimento dos 
conteúdos programáticos do ponto 1. Reconheçam a importância de uma correta gestão da informação garantem o 
cumprimento dos conteúdos programáticos do ponto 2. Estejam capacitados para a identificação e resolução de problemas 
práticos, aplicando os conceitos e técnicas de bases de dados relacionais garantem o cumprimento da maioria dos conteúdos 
programáticos dos pontos 2 e 4. Finalmente, saber escolher e utilizar os sistemas de gestão de bases de dados mais usuais, 
assim como usar a linguagem de programação SQL garantem o cumprimento dos conteúdos programáticos dos pontos 3 e 
5.Garantir a partilha de dados entre as aplicações, garante o cumprimento dos pontos 5 e 6. 
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MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Atividade fora da sala de aula: - Aplicar os conceitos de base de dados em casos de estudo; -  Pesquisa ou estudo detalhado 
sobre um tema. Laboratório de Informática: -Aulas expositivas; - Realizar exercícios práticos; - Desenvolvimento de trabalho 
prático. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Aplicar os conceitos de base de dados em casos de estudo é uma atividade fora da sala de aula que permite alcançar a maioria 
dos objetivos de aprendizagem da unidade curricular. Pesquisa ou estudo detalhado sobre um tema fora da sala de aula 
permite promover o trabalho autónomo, por isso pode ser aplicado em qualquer objetivo de aprendizagem. Aulas expositivas, os 
exercícios práticos e o desenvolvimento de trabalho prático, no âmbito do laboratório, permitem alcançar a maioria dos objetivos 
da unidade curricular. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação: 50% Trabalho de grupo + 50%Teste Individual ou 100%Exame Trabalho de Grupo • Desenvolver de um trabalho 
prático em grupo, com posterior defesa presencial. Teste Individual • Saber teorizar e explicar os conceitos de base de dados 
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