
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2019 / 1 OFERTA REGULAR 
(DISCIPLINAS DE 

60 E 45H) 
 
Área de concentração 

Linguística Teórica e descritiva 
Seminário de Tópico Variável em linguística teórica e descritiva Código 

Compilação de corpora de fala: teorias e etapas metodológicas LIG961 D 
Professor (a) 
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Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

sexta-feira regular (14h a 17:40h) [ X  ]    especial [       ] 60h [ X ]    45h [       20 
Tipo da disciplina Início da disciplina (60h) ou período da disciplina (45h) 

presencial   [ X ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [  ] primeira semana de aulas 
 

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 do curso é fornecer uma visão geral sobre a linguística de corpus e um aprofundamentos, com aplicações 
práticas, quanto às etapas metodológicas para a compilação de corpora para o estudo da fala.  
Os principais pontos a serem abordados no curso serão: 
1. Breve panorama da linguística de corpus. 
2. Conceitos teóricos sobre utilização de corpora e bancos de dados nas pesquisas linguísticas. 
3. Compilação de corpora para o estudo da fala: 
- planejamento e gravações; 
- questões éticas e legais; 
- critérios de avaliação dos áudios; 
- definição dos fenômenos passíveis de anotação; 
- critérios de transcrição; 
- metadados; 
- introdução às ferramentas computacionais e seu uso; 
- etapas de validação. 

 

 

 

 

 
 

Belo Horizonte,  15 de  outubro de  2018 . 
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Bibliografia Básica 

McEnery, T., & Hardie, A. Corpus linguistics: method, theory and practice. Cambridge University Press. 2011. 
McEnery, T., Xiao, R., & Tono, Y. Corpus-based language studies: An advanced resource book. Taylor & 
Francis. 2006.  
Baker P., Sociolinguistics and Corpus Linguistics, Edinburgh Sociolinguistics, Edinburgh University Press, 2010 
Baker P., Hardie A., McEnery T., A Glossary of Corpus Linguistics, Edinburgh University Press, 2006 
Raso T., Mello H.(Ed.), Spoken Corpora and Linguistic Studies, John Benjamins, 2014 
Wynne M. (Ed.), Developing Linguistic Corpora: a Guide to Good Practice. Oxbow Books, 2005 
Outras leituras serão indicadas durante a disciplina 

Pré-requisitos 

Leitura em inglês. Conhecimento do conteúdo das disciplinas obrigatórias de linguística da graduação. 

Outras exigências 

      


