SEMINÁRIO GRATUITO ‘COMO ORIENTAR A SUA INVESTIGAÇÃO ATRAVÉS DA
ONDAS FRAMEWORK’

O Lab UbiNET em parceria com a SpinOff tecnológica do IPBeja, SparkInt –
Cyberitelligence Technologies, e no âmbito da dinâmica associada ao Mestrado em
Engenharia de Segurança Informática do IPBeja, organizam o seminário gratuito ‘Como
Orientar a Sua Investigação Através da Ondas Framework’ no dia 26 de Outubro de 2017,
entre as 16:15 e as 17:45, no Auditório 1 do Edifício da Escola Superior de Tecnologia e
Gestão de Beja. Este seminário, dirigido pelo Eng.º Daniel Franco, conta com o apoio da
University Putra Malaysia em Kuala Lumpur e do Município de Alcácer do Sal, sendo na
sua maioria utilizado no continente Asiático e estando a ser atualmente apresentado na
Europa.
Inscrição
Inscrição gratuita e de reserva obrigatória, a realizar através do site:
http://ubinet.ipbeja.pt/rentree/
Introdução
A grande maioria dos novos alunos de Mestrado e Doutoramento sentem dificuldades na
orientação das suas teses e dissertações, gastando por vezes anos em busca de uma
justificação para o seu problema de investigação e conduzindo a sua pesquisa de uma
forma descentralizada e ineficiente. Este processo resulta, muitas vezes, em desistências
e abandonos dos estudos. Nos países asiáticos, nomeadamente na Malásia, Tailândia e
Indonésia é dado um grande foco aos métodos e metodologias de investigação, sendo
estas disciplinas obrigatórias para cursos pós-graduados. Contrariamente ao continente
asiático, e tomando como exemplo o caso de Portugal, a grande maioria dos cursos de
Mestrado e Doutoramento não promovem uma disciplina de Metodologias ou Apoio à
Investigação, ficando os seus alunos dependentes da visão dos seus Professores e
Orientadores. Assumindo o principio de que um desenho de investigação robusto é a base
para uma investigação forte e bem orientada, a ONDAS Framework vem, através de um
conjunto de etapas, dar o controlo da pesquisa ao aluno, passando o orientador apenas a

promover apoio, suporte e correções necessárias. A ONDAS Framework interliga todas as
componentes da investigação, utilizando as questões de investigação como base para o
desenho dos objectivos, titulo, metodologias a adoptar, recolha, análise e resultados
esperados.
A ONDAS Framework consiste numa optimização da técnica “EAGLE Table” desenvolvida
pela Professora Doutora Rahinah Ibrahim da University Putra Malaysia, e, através de 6
etapas interligadas, vem simplificar o processo de desenho da investigação, auxiliando os
alunos no seu pensamento e orientação em direção a uma investigação inovativa.
•

Etapa 1 – Identificação do Problema de Investigação;

•

Etapa 2 – Identificação das Questões de Investigação;

•

Etapa 3 – Descrição de construtores chave, ponto de partida e hipótese de
investigação;

•

Etapa 4 – Ligação entre os Dados e a Teoria;

•

Etapa 5 – Mapa da Investigação;

•

Etapa 6 – Sumário da Investigação.

O principal objectivo desta framework é promover, de forma simples, o apoio ao desenho
de investigação, fazendo com que a conclusão da tese seja alcançada num mais curto
espaço de tempo, em que o aluno foca toda sua pesquisa em torno dos seus construtores
chave, não dispersando por isso do seu tópico.
Como output, a ONDAS cria um mapa geral de toda a investigação, contemplando todos
os pontos essenciais para a orientação da escrita e desenvolvimento de uma tese robusta.
Com este mapa é possível o aluno promover uma defesa coerente do seu projeto e
apresentar uma forte proposta de investigação.

Destinatários
Estudantes, professores de metodologia e revisores em qualquer área de conhecimento.
Resultados
Depois do seminário, os participantes serão capazes de desenhar, diagnosticar e defender
um projeto de investigação, independente da sua área de conhecimento, utilizando a
ONDAS Framework.

Especialistas
Daniel Franco obteve a sua Licenciatura em Engenharia Informática em 2007 e o seu
Mestrado em Engenharia de Segurança Informática, em 2014, no Instituto Politécnico de
Beja, Portugal, tendo ainda participado no programa de ERASMUS na Istanbul
Kemerburgaz Univerity na Turquia. É atualmente aluno do programa de Doutoramento em
Redes de Computadores na Universidade Putra Malásia, em Kuala Lumpur. Entre os seus
estudos, Daniel trabalhou como Engenheiro Informático na Câmara Municipal de Beja,
Portugal por 4 anos e como Professor no Instituto Politécnico de Beja, Portugal, por 3
anos. Pelos últimos 3 anos, é Chefe do Departamento de Informática na Câmara Municipal
de Alcácer do Sal, em Portugal.
Omar Khasro Akram graduou-se em Engenharia Arquitectónica na Universidade Cihan em
Erbil, Região do Curdistão, Iraque, em 2014, terminando em segundo lugar, de entre 94
alunos e obteve o seu Mestrado em Planeamento e Design Urbano na University Putra
Malaysia. O Omar está a dar inicio ao seu Doutoramento também no mesmo campo que
seu Mestrado e na mesma instituição. Depois de terminar a sua licenciatura e antes de
seguir com o seu mestrado, o Omar trabalhou como Supervisor de Qualidade em De
Ghoul, S.L. (2014/2015) e foi membro convidado do Comitê de avaliação em Working
Drawing, para a avaliação de projetos finais.
Sumarni Ismail detém um Doutoramento na área da Gestão de Conservação com foco na
Gestão da Propriedade Cultural do Património da Humanidade pela University Malaya, um
Mestrado em Arquitetura pela SCI-Arch, Califórnia e uma Licenciatura em Ciências da
Arquitetura pela Universidade do Texas, EUA. Após a conclusão dos seus estudos,
Sumarni desempenhou funções na Kumpulan Senireka Sdn Bhd como arquiteta e foi
responsável pelo desenvolvimento de um novo Município em Jalan Meru, Klang. Sumarni
é atualmente Professora do Departamento de Arquitetura da University Putra Malaysia.
Nada Fadhel Mohammad Jamil graduou-se com uma Licenciatura em História da
Literatura, Literatura Alemã, Germanistik, Bagdad Univerity, Iraque (1980) e uma
Licenciatura em Literatura Inglesa pelo St. Giles College, Brighton, Reino Unido (1982).
Nada trabalha como jornalista em humanidades e contextos históricos e políticos. Além
disso, trabalhou como secretária em diferentes empresas estrangeiras (7 anos), formadora
de recursos humanos no Ministério do Petróleo no Iraque e no Conselho dos Ministérios
da Região do Curdistão para os Assuntos das Nações Unidas (OCUNA) (6 anos).
Atualmente, Nada também trabalha como investigadora no Departamento de Relações
Estrangeiras na Região do Curdistão Iraquiano.

Andreia Graça obteve a sua Licenciatura em Engenharia Informática, em 2009 pelo
Instituto Politécnico de Beja, Portugal e está atualmente a frequentar o Mestrado em
Engenharia de Segurança Informática na mesma instituição. Simultaneamente, a Andreia
está a estudar língua inglesa na International House Bondi Junction, Sydney, Austrália,
para obter seu certificado internacional. A Andreia trabalhou como consultora e
supervisora de atendimento técnico por 16 anos, 2 anos como Gerente de TI e 3 anos
como professora no Instituto de Emprego e Formação Profissional.

ONDAS Framework
where the sky is not the limit

A ONDAS Framework tem o apoio de:

