
 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS – 2021 / 1 OFERTA ESPECIAL 

(DISCIPLINAS DE 

30H E 15H) 
 
Área de concentração 

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: Criação de Corpora com 

marcação XML 

LIG958 C 

Professor (a) 

Deise Prina Dutra 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

segunda-

feira 

regular (14h a 17:40h) [   ]    especial [ 13-15h ]      15h [   ]          30h [  ] 20 

Tipo da disciplina Período da disciplina (30 ou 15h) 

presencial   [  ]     on-line  [  ]    semi-presencial   [  ] Segunda, terceira e quarta semanas do semestre letivo 2021/1 
 
Participação de convidado? (até 50% da carga horária, em forma de seminários) 

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

nome [ Andressa Rodrigues Gomide 

(Doutora pela Lancaster University) 

]       instituição [ Instituto Internacional 

da Língua 

Portuguesa (IILP) 

]          carga horária [ 6 ] 

 
Programa 

Criação de Corpus: introdução 

 Formatos frequentemente utilizados para padronização de textos em corpora 

 Ferramentas para criação e estudo de corpora 

 Tarefas: 

o Leitura dos textos sugeridos 

o Instalação dos programas apresentados na aula 

Marcação XML, formato em pé (vertical format), e anotação 

 XML 

o Marcação manual e automática 

o Expressões regulares 

 Formato em pé e anotação 

 Tarefas: 

o Fazer a marcação XML de um minicorpus 

o Convertê-lo para o formato em pé, incluindo uma anotação 

Buscas avançadas em corpus: utilizando as etiquetas XML 

 Sintaxes de Busca: Corpus Query Processor (CQP) e Corpus Query Language (CQL) 

 Metadados extratextuais: gerenciamento e busca 

 Tarefas: 

o Utilizar buscas avançadas (CQP) para encontrar padrões específicos em um corpus já existente 

 

Bibliografia Básica 

- Hardie, A. (2014). Modest XML for Corpora: Not a standard, but a suggestion. ICAME Journal, 38(1), 
73–103. https://doi.org/10.2478/icame-2014-0004 

- Jargas, A. M. (2016). Expressões Regulares-5a edição: Uma Abordagem Divertida. Novatec Editora. 
- Wynne, M.(2005). Developing linguistic corpora: A guide to good practice. Oxford: Oxbow Books. 

Available online at http://users.ox.ac.uk/~martinw/dlc/index.htm (ultimo accesso 26/01/2021). 
 



 

 

 

 
Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2021. 
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PROFESSOR(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pré-requisitos 

- Conhecimento básico de computação 

- Capaz de ler em inglês 

- Conhecimento básico de linguística de corpus 

Outras exigências 

      


