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Ementa:
Neste seminário, enfocaremos projetos do grupo de pesquisa GELC, lidando com questões
relacionadas a design e análise de corpus, desenvolvimento e utilização de ferramentas de análise
linguística e visual (computer vision), pacotes de análise estatística, procedimentos e testes
estatísticos uni- e multivariados, processamento em nuvem (cloud computing), aprendizado de
máquina (machine learning), análise multidimensional, variação de registro, anotação manual de
dados, análise qualitativa, análise de discurso, padronização lexical, identificação de metáfora,
mineração de dados, seleção de características (feature selection), etiquetagem e parsing, análise
de sentimento, word embeddings, tipologia textual, tipologia discursiva, coleta em lote (scraping)
de redes sociais, visão probabilística de linguagem, representatividade de corpus, variação,
registro e padronização, bem como outros aspectos teóricos e empíricos necessários para a
realização das pesquisas em andamento no grupo.
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