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Linhas de Pesquisas   

Linhas de Pesquisas são grandes temas ou subtemas de uma determinada área 

pertencente a um  curso específico, que são apresentados aos estudantes como forma 

de ajudá-los a ver, perceber e  decidir sobre que matérias eles podem abordar no seu 

trabalho de fim do curso (BARROS; LEHFELD, 1999).  

Desta feita, a Coordenação do Curso de Licenciatura em Gestão de Sistemas de 

Informação apresenta as seguintes linhas de pesquisas: 

 

Linhas de  

Pesquisas 

Temas 

Computação, 

Programação 

Web e Dados. 

● Desenvolvendo um aplicativo híbrido para criação e 
comunicação de eventos em uma universidade; 

● Desenvolvimento de software: transição de cultura em 
empresas 

● Uma revisão sistemática sobre ferramentas colaborativas no 
desenvolvimento de software 

● Um ambiente para o ensino de atividades de execução de 
testes de software; 

● Um instrumento para usuários avaliarem a interação de 
sistemas computacionais 

● Bases Dados e Data Warehousing 
● Extração de Conhecimentos de Dados 
● Extração de Conhecimentos de Dados de ambientes de e-

learning 
● Extração de Conhecimentos de Dados de ambientes High 

Processing Computing 
● Extração de Conhecimentos de Dados de Redes Sociais 
● Integração de laboratórios remotos em plataformas de e-

learning 
● Interação remota com braços robóticos. 



● Laboratório remoto de cluster computing 
● Sistema de administração e monitorização de laboratórios 

remotos 
● Utilização do gerador automático de código Genius da 

QuidGest. 
● CHIC - Plataforma de animações 3D interativas independentes 

do meio de reprodução 
● Ginásio online - Captação e gravação remotas de movimentos 
● Interface xamânica - Experiências de Interação por Gestos em 

Jogos 
● Jogo sério sobre bullying escolar 
● Jogos web competitivos pergunta-resposta na plataforma 

Moodle 
● Plataforma de competição de jogos de computador 
● Automatização do workflow administrativo em plataformas de e-

learning 
● Campi online colaborativos e participativos. 
● Dashboards de monitorização e acompanhamento de cursos. 
● Data mining da interação professor-estudante em ambiente 

Moodle 
● Extração de Conhecimentos de Dados de ambientes de e-

learning 
● Implementação de e-learning interativo em meio empresarial 
● Learning Organization: Novos paradigmas de interação e de 

comunicação para 
● e-learning 
● Smart Learning Contexts: Soluções de IoT for Learning 
● Smart Learning Contexts: Inteligências dos sistemas 

computacionais para e-learning 
● Tutores inteligentes para apoio ao estudante/formando. 
● Aplicações mobile para ambiente e-learning 
● Arquitetura de informação para um laboratório vivo de e-

learning 
● Data mining da interação professor-estudante em ambiente 

Moodle 
● Extração de Conhecimentos de Dados de ambientes de e-

learning 
● 9 
● Ética e segurança da informação no laboratório vivo de e-

learning 
● Implementação web multiplataforma de formulários de Física 
● Interface antropomórfica no apoio ao ensino online da 

programação com base na plataforma 
● Moodle 
● Plataforma web de teste de programas em ambiente virtual 

controlado 
● SimPrograming: desenvolvimento de didática da programação 

por e-learning 
● Simulação de autómatos finitos deterministas (DFA) 



● Simulação de autômatos de pilha (PDA) 
● Simulação de Máquinas de Turing 
● Simulação de transformação de autómatos finitos não 

deterministas (NFA) para DFA 
● Sistemas de informação para gestão de jogos sérios em 

ambiente educativo 
● Visualização e análise da interação da plataforma SOL 
● Dashboard empresariais 

 

Projecto; Redes 
de 
Computadores 

● Plug-in no Drupal: Ferramenta de submissão de resultados de 

investigação; 
● Conversão de sub-problemas de RCPSP ( resource constrained 

project scheduling problem ); 

● Identificação de relação entre indicadores morfológicos e de 

recursos e análises de risco 

● e/ou controlo do projeto 

● Construção de ferramentas utilizáveis por gestores de projeto; 

● Concepção de uma rede de computadores 

Segurança em 
Redes e TI  

● Ambiente de comunicação segura de Internet das Coisas com a 

utilização do MQTT e TLS; 

● Segurança em sistemas de IT; 

● Segurança em redes de computadores. 

● Visualização da ausência de informação 

 

 

Beira, aos 04 de Dezembro de 2020  

O Coordenador do Curso de Gestão de Sistemas de Informação  

 


