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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: 9119111  - Bases de Dados 2 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 523 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Isabel Sofia Sousa Brito 

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. Entendam todas as atividades e responsabilidades exigidas a um administrador de bases de dados e o papel desta função 
nas tarefas de gestão da informação. 

2. Estejam familiarizados com os conceitos fundamentais relativos às bases de dados cliente/servidor, distribuídas e paralelas, 
NoSQL e data warehouse. 

3. Estejam capacitados para a identificação e resolução de problemas práticos, aplicando os conceitos e técnicas de bases de 
dados relacionais e NoSQL. 

4. Tenham adquirido a capacidade de escolher e utilizar os sistemas de gestão de bases de dados mais usuais e adequados ao 
problema. 

5. Conheçam e utilizem os principais produtos e ferramentas para o desenvolvimento de aplicações de bases de dados. 

6. Definam e estruturem os dados usando o XML. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Organização de ficheiros e armazenamento de dados; administração de bases de dados; clustering e declustering; 
concorrência e integridade. 

2. Instalação e configuração do SQL Server; Automatização de tarefas administrativas. 

3. Programação server-side: linguagem transact SQL. 

4. Stored Procedures e Triggers. 

5. Gestão da segurança e disaster recovery. 

6. Base de dados distribuídas e paralelas: arquitetura, processamento e otimização questões, desempenho e escalabilidade. 

7. Conceito e arquitetura de data warehouse, bases de dados OLAP vs OLTP; NoSQL. 

8. XML- Conceitos básicos, sintaxe e modelos de conteúdo. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos previstos pretendem dar resposta aos objetivos da UC. Pretende-se apresentar aos alunos uma 
visão muito prática que lhes permita criar, gerir e administrar uma base de dados, com recurso a produtos comerciais, de acordo 
com a maioria dos conteúdos da unidade curricular. Os conceitos relativos a data warehouse, arquitetura cliente/servidor, bases 
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de dados paralelas e distribuídas, NoSQL, autorização de acessos e perfis de utilizadores, bem como os aspetos ligados à 
segurança, permitirão melhorar as competências dos alunos no que respeita à categoria de administrador de bases de dados, 
um dos objetivos principais da UC. Finalmente, usar um dos padrões para a manipulação de dados (XML), de acordo com o 
conteúdo 8 acima descrito. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aula a toda a turma (ou capacidade da sala): 

• Exposição de conteúdos teórico-práticos. 

Atividade fora da sala de aula: 

• Realização de exercícios práticos partindo dos guias das aulas. 

Laboratório de Informática: 

• Realização de exercícios práticos partindo dos guias das aulas. 

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

As atividades fora da sala de aula propostas aos alunos pretendem ajudá-los a reforçar a autonomia na administração de 
sistemas de gestão de bases de dados. A prática de utilização dos sistemas e a resolução de exercícios nas aulas e no 
laboratório confere-lhes uma competência significativa ao nível da utilização e gestão de diferentes tipos de sistemas de gestão 
de bases de dados. As aulas no laboratório permite-lhes também encontrarem respostas que simulam o contexto profissional. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é constituída por: 

Trabalho prático de grupo (60%). 

Teste escrito individual sem consulta (40%). 

Exame final de recurso (100%). 
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