
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2018 / 2 OFERTA REGULAR 
(DISCIPLINAS DE 

60 E 45H) 
 
Área de concentração 

(1) Linguística Teórica e Descritiva 
Título e subtítulo da disciplina. O título deve ser estabelecido conforme código das atividades acadêmicas do Poslin (página 2). O subtítulo 
consiste no tópico variável a ser ofertado. 

Código 

Seminário de Tópico Variável em Linguística Teórica e Descritiva: Introdução à 
Linguística de Corpus e à Linguística Computacional 

LIG 961 D 

Professor (a) 

Heliana Mello 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

Quinta-feira regular (14h a 17:40h) [ X ]    especial [       ] 60h [ X ]    45h [       15 
Tipo da disciplina Início da disciplina (60h) ou período da disciplina (45h) 

presencial   [ X ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [ ] Segunda semana letiva  
 

Participação de convidado? (até 50% da carga horária, em forma de seminários) 

SIM [  ]       NÃO [ X ] 
Dados da participação e do participante 

nome [       ]       instituição [       ]          carga horária [       ] 
 

Aceita candidaturas a vagas de isoladas? 

SIM [ X ]       NÃO [  ] 
 

Programa 

O objetivo geral do curso é oferecer uma introdução, com aplicações, ao uso de corpora no estudo da 
linguagem. Os objetivos específicos são: 

 Exploração das vantagens e limitações da pesquisa linguística baseada em corpora; 
  Desenvolvimento da habilidade de lidar com ferramentas computacionais e métodos 

quantitativos para a compilação, anotação e análise de corpora;  
 Introdução ao desenvolvimento de ferramentas computacionais para o processamento de textos, 

baseadas nas necessidades individuais das pesquisas de cada aluno (Python e R); 
 Desenvolvimento de pesquisas baseadas em corpora, articuladas aos projetos específicos dos 

alunos.  
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Pré-requisitos 

Leitura proficiente em inglês; conceitos básicos de morfologia-sintaxe, fonética-fonologia, semântica-pragmática; 
disponibilidade para aprender a utilizar diversos softwares e análise quantitativa. 

Outras exigências 

      


