
 
 

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: Métodos computacionais em 

linguística de corpus 

LIG959 U 

Professor (a) 

Lúcia de Almeida Ferrari 
Dia da semana Horário Carga horária (1 crédito= 15/ha) Vagas 

Online regular (14h a 17:40h) [   ]    especial [ X ]      15h [   ]          30h [ X ] 20 
Tipo da disciplina Período da disciplina (30 ou 15h) 

presencial   [  ]     on-line  [ X ]    semi-presencial   [  ] A partir da metade do semestre. Online com alguns 

encontros síncronos a serem estabelecidos no início da 

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

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

nome [ Evandro Landulfo Teixeira Paradela Cunha ]       instituição [ UFMG ]          carga horária [ 15 ] 
 

 
Programa 

O curso visa introduzir conceitos básicos a respeito da utilização de métodos e ferramentas computacionais para 

o processamento de corpora linguísticos, especialmente de corpora escritos e de caráter diacrônico. Serão 

abordados os seguintes temas:  

-corpora escritos vs. orais; sincrônicos vs. diacrônicos; históricos vs. contemporâneos; 

- linguística computacional: aplicações e ferramentas; 

- tratamento e processamento de dados linguísticos; 

- analisando a variação e a mudança linguística em corpora diacrônicos. 
 

 

 

 

 
Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2021. 

 

PROFESSOR(A) 
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Obs.: toda a bibliografia será fornecida pelos docentes. 

Pré-requisitos 

É fundamental possuir boa compreensão oral e leitura fluente em inglês além de um bom conhecimento do 

conteúdo das disciplinas obrigatórias de linguística da graduação. 

Outras exigências 

O curso será online com alguns encontros síncronos (que serão gravados) e envio de materiais 

complementares, leituras e exercícios ao longo da semana, com entrega para datas pré-estabelecidas. É 

importante possuir computador pessoal, bom acesso à internet e disponibilidade para aprendizagem de 

ferramentas computacionais. 


