


Este programa adere 
aos requisitos legais 
estabelecidos pelo 
Conselho Nacional de 
Educaç ã o, sendo uma 
pó s-graduaç ã o lato 
sensu reconhecida pela 
legislaç ã o brasileira.

Observação: O projeto pedagó gico desta pós-
graduação está  em constante atualizaç ã o e evoluç ã o. 
Assim, é  recomendá vel que você  verifique, no momento 
da sua matrí cula, eventuais atualizaç õ es no conteú do.

MODELAGEM DE BASES 
DE DADOS:
Visão geral do gerenciamento de 
bancos de dados usando a ferramenta 
de modelagem Data Modeler; 
arquitetura de sistemas de bancos 
de dados; fundamentos dos bancos 
de dados relacionais; tipos; relações; 
cálculo relacional; integridade; visões; 
dependências funcionais; normalização; 
modelagem semântica; recuperação; 
concorrência; segurança; otimização e 
falta de informações.

PROJETO FÍSICO COM 
SQL & PL/SQL:
Princípios do banco de dados Oracle, os 
principais conceitos de bancos de dados 
relacionais e a linguagem SQL; consultas; 
alterações de dados; segurança; 
linguagem PL/SQL: estruturas de dados; 
cursores, triggers, packages e tratamento 
de exceções.

PROJETO DE BLOCO:
Desenvolver um projeto completo de 
um banco de dados, onde constem a 
modelagem conceitual, o projeto lógico 
e o projeto físico.

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS
Projetar e modelar um banco de dados 
e conhecimentos necessários de SQL e 
PL/SQL.

MODELAGEM E 
PROJETO DE BANCO 
DE DADOS

ARQUITETURA DE 
COMPUTADORES, REDES 
E SO (LINUX):
Elementos básicos de hardware e 
sistemas operacionais, processos e 
threads, gerência de processador e 
memória virtual, modelo de camadas, 
redes locais Ethernet, redes IP, gerência 
de dispositivos, DAS, SAN e NAS; 
introdução, manipulação de arquivos e 
diretórios, editor vi, sistema de arquivos, 
instalação do Linux, usuários e grupos, 
gerência de processos, configuração 
básica e instalação de programas; 
instalação e gerenciamento de pacotes, 
dispositivos, kernel, boot, inicialização 
e shutdown, shell script, tarefas 
administrativas e serviços de rede.

FUNDAMENTOS DA 
ADMINISTRAÇÃO DE BDS 
ORACLE:
Arquitetura Oracle; instalação; criação 
de bancos de dados; tablespaces 
& segmentos; segurança, backup e 
recuperação.

PROJETO DE BLOCO:
Apresentação de tema baseado em 
recursos oferecidos pela versão 12c.

INFRAESTRUTURA DE 
BANCO DE DADOS

ADMINISTRAÇÃO DE 
BDS ORACLE:
Tecnologia Flashback; configuração 
de redes; movimentação de dados;  
diagnósticos; AWR; gerência de memória.

OTIMIZAÇÃO DE 
BANCOS DE DADOS 
ORACLE:
Otimização de banco de dados Oracle 
por meio de suas características 
automáticas de ajuste e de ferramentas 
manuais como o advisors consultando 
o repositório AWR; serviços; gerência de 
estatísticas; ajuste de SQLs.

PROJETO DE BLOCO:
Prova prática em laboratório 
envolvendo resolução de problemas de 
administração e otimização.

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS:
Dominar temas do Administrador 
de Bancos de Dados Oracle, sendo 
capaz de administrar e otimizar suas 
instalações e negociar melhores práticas 
com o responsável pelos sistemas 
operacionais.

SISTEMAS 
GERENCIADORES DE 
BANCO DE DADOS 
(SGBD) COM ORACLE

FUNDAMENTOS 
DE BUSINESS 
INTELLIGENCE:
Conceituação de BI, OLAP, camadas de 
dados, ETL, criação e manutenção de 
cubos com Oracle Hyperion Essbase.

APLICAÇÕES 
DE BUSINESS 
INTELLIGENCE:
Panorama das principais ferramentas de 
BI do mercado e suas aplicabilidades.

PROJETO DE BLOCO:
Projeto envolvendo dados 
multidimensionais permitindo realização 
de consultas em cubos.

BUSINESS 
INTELLIGENCE

TCC:
O Trabalho de Conclusão de Curso tem 
como objetivo avaliar os conhecimentos 
teóricos e práticos adquiridos durante 
a pós-graduação. Ele é desenvolvido 
individualmente e consiste em 
um projeto aplicado que utilize as 
competências adquiridas nos blocos 
do curso.

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS
Dominar temas de arquitetura de 
computadores, suas redes e seus 
sistemas operacionais a fim de ser 
capaz de otimizar instalações de bancos 
de dados.

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS:
Elaboração de um projeto analítico 
envolvendo dados históricos e 
ferramentas de BI.
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