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1 Objetivos 
 

A linguagem humana é um fenómeno dinâmico, com variações não só 
geográficas, mas também temporais, ao ponto de no espaço de três a quatro 
gerações podermos identificar diferenças quer a nível morfológico, quer léxico 
e mesmo sintático. Além disto, a linguagem é também um campo de estudo em 
aberto, existindo hipóteses que carecem de confirmação empírica. Atualmente, 
existem recursos de estudo empírico extremamente relevantes, destacando-se o 
uso de texto digital da Web. Para cada língua, dispomos on-line de uma vasta 
coleção de texto, relativamente recente, produzido por falantes dessa mesma 
língua. Este é um recurso e um meio muito relevante, permitindo a observação 
e o estudo empírico de hipóteses linguísticas. 

Este projeto visa o desenvolvimento de uma aplicação com interface gráfica 
para auxiliar estudantes e especialistas do domínio da Linguística, no problema 
concreto do uso de combinações de verbos e preposições ou locuções, em 
Português Europeu. Neste momento existe um repositório de frases com estas 
combinações, armazenado numa base de dados relacional, recolhidas 
automaticamente da Web. A aplicação a desenvolver permitirá a escolha de 
combinações Verbo-Preposição (VP) e a visualização de exemplos associados. 
Permitirá também que o utilizador introduza marcações linguísticas específicas, 
sobre ocorrências de VPs em frases, e que estas sejam registadas na base de 
dados para posterior estudo. As questões de interface e usabilidade da aplicação 
são de extrema importância, atendendo à classe de potenciais utilizadores. 

 
 

2 Plano de Trabalho 
O desenvolvimento deste projeto deve seguir a seguinte ordem de trabalho:  

T1: Estudo do problema e bibliografia associada. 

T2: Design e implementação da aplicação VPLP. 

T3: Avaliação da qualidade e implementação de possíveis melhorias. 

T4: Escrita do Relatório de Projeto. 



 
 

3 Cronograma 
T1: Duas semanas (13%). 

T2: Seis semanas (40%). 

T3: Três semanas (20%). 

T4: Quatro semanas (27%). 
 
 

4 Requisitos Técnicos /Académicos 
O aluno deve possuir boas competências em domínios fundamentais, tais como 
Programação, e Programação Orientada a Objetos, devendo também estar preparado 
para trabalhar em linguagem Java. A unidade de Interação Humana com o 
Computador já deve ter sido concluída, existindo conhecimentos de JavaFX e 
design de aplicações com GUI. 

 
 

5 Grau de Dificuldade 
Difícil. 

 
 

6 Resultados Esperados 
• Uma aplicação com interface gráfica (GUI), em linguagem Java que 

permita o estudo e marcação de combinações VP. 

• Um relatório de projeto, obedecendo às regras de formatação, estrutura e 
conteúdo, especificadas por esta unidade curricular. 
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