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Lista de Exercício 2 (ListEx 2) 
CE-240 Projeto de Sistema de BD 

 
Prof. Dr. Adilson Marques da Cunha 

 
1. Objetivo - 
 Aplicar a Heurística do Objetivo na sua Proposta de Protótipo de 
Projeto de Aplicativo de BD para a Matéria CE-240; na sua Proposta 
de Pesquisa em nível de Trabalho de Graduação (TG), Dissertação de 
Mestrado (DM) ou Tese de Doutorado (TD); e pesquisar 3 (três) 
diferentes assuntos na Internet, visando aumentar a eficácia e diminuir 
o desperdício de recursos durante o desenvolvimento de Trabalhos de 
Pesquisa no ITA. 
 
2. Especificação de Requisitos da ListEx 2 - 
 Esta Lista de Exercícios de Laboratório é dividida em 3 partes, 
onde cada aluno, individualmente, deverá: 
 Na Primeira Parte, elaborar as Versões 2.0 da Definição do 
Problema, da Definição da Solução e da Redefinição do Título de 
uma Proposta de Temática para o seu Protótipo de Projeto de 
Aplicativo de Banco de Dados da Matéria CE-240, utilizando-se das 
Heurísticas apresentadas pelo Prof. da Matéria; 

Na Segunda Parte, elaborar as Versões 2.0 da Definição do 
Problema, da Definição da Solução e da Definição do Título de uma 
Proposta de Temática para o seu Trabalho de Pesquisa no ITA em 
nível de TG, DM ou TD, utilizando-se também das Heurísticas 
apresentadas pelo Prof. da Matéria; e 
 Na Terceira Parte, exercitar pesquisas no maior Banco de 
Dados Distribuído do Mundo, a Internet (World Wide Web - WWW) 
sobre 3 (três) assuntos diferentes, a fim de otimizar recuperações de 
informações recentemente armazenadas (preferencialmente dos anos 
de 2008 ou 2009), sobre os seguintes assuntos: 
1) A sua Temática de Protótipo de Projeto de Aplicativo de BD; 
2) A sua Temática de TG, DM ou TD; e 
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3) O seu Hobby ou Passatempo Preferido. 
 
3. - Tarefas a Serem Realizadas na ListEx 2: 
1) Resolver as 3 (três) partes do Exercício de Laboratório especificado 
no item 2 desta ListEx 2, por meio de sua conta aberta na Intranet do 
ITA e/ou na Internet; 
2) Utilizar os Softwares Básicos ou Utilitários de domínio público 
disponíveis na Intranet do ITA ou na Internet; 
3) Publicar os resultados desta ListEx 2 na sua 2ª subhomepage, 
“Relatórios dos Exercícios de Laboratório da Matéria ou CE-
240”, em um Relatório Padronizado, até o horário de início da 
primeira aula da 5a semana (dia 30/03/2009); 
4) Elaborar o seu Relatório Padronizado desta ListEx 2, estruturando-o 
em apenas 03 (três) itens: (1) Introdução, reportando o seu Título, a 
Motivação e Objetivo; (2) Conteúdo, descrevendo os principais 
procedimentos realizados pelo aluno para cumprir os requisitos 
especificados; e (3) Conclusão, sintetizando as principais conclusões, 
recomendações e / ou sugestões do aluno para melhoria desta ListEx 2; 
5) Referenciar eletronicamente, via “links” para os endereços da 
Internet, visando futuras recuperações, os artigos selecionados, citados 
e comentados no seu Relatório da ListEx 2; e 
6) Manter consigo uma cópia de segurança (backup) em HD, CD, 
DVD ou Pendrive com o conteúdo desta ListEx 2, para fins de futuras 
reutilizações de sua produção acadêmica. 
 
Arq. = Aula03.4aCe24009m(ListEx2), atualizado até 15/03/2009. 
 
 


