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1 Cyberbullying

O Cyberbullyng1 associa-se muitas vezes a jovens e adolescentes, uma vez que
estes elementos são, de uma forma natural, mais suscetíveis a possíveis interações
com outros pares. No entanto, este fenómeno é extensível a qualquer utilizador,
independentemente da sua idade ou género.
Embora um caso de cyberbullying possa ser ultrapassável, alguns casos podem
ganhar tais dimensões, que deixam a vítima em estado de desespero. Nestas
circunstâncias e, dependendo da sua inteligência emocional, uma vítima pode
adotar comportamentos de risco, encarando o suicídio, como uma opção de fuga.
Este fenómeno tem-se tornado cada vez mais comum, assumindo proporções
variadas. O que geralmente ocorre é um utilizador anónimo (recorrendo a perfis
falsos, contas sem informação ou até roubo da identidade de outros utilizadores),
através das redes sociais, e-mails, SMS, serviços de IM, fóruns ou quaisquer
outros mecanismos de comunicação, transtornar outro utilizador.
O agressor pode fazê-lo de diferentes formas – através de ameaças, – denegrir a
sua imagem, causando sempre períodos de sofrimento e/ou stress. E enquanto
que no bullying “tradicional” o bully é geralmente o elemento com maior poder
(tamanho, idade, força) dentro de um grupo local, na Internet, o agressor pode
ter os mais variados perfis.

1.1 Alguns exemplos de Cyberbullying

– Ameaça e Perseguição: Através do computador e smartphones, os agres-
sores enviam sistematicamente mensagens ameaçadoras ou de ódio aos seus
alvos. Os bullies podem inclusivamente adotar nomes ou nicks de outros
utilizadores, para envolver outras vítimas no processo.

– Roubo de identidade: Ao obter acesso às palavras-passe da vítima, o agressor
entra nas várias contas da vítima, acedendo ilicitamente a várias informações
sobre a vítima em questão e causando vários problemas, como o envio de

1 Fonte: http://www.internetsegura.pt/riscos-e-prevencoes/cyberbullying
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mensagens de conteúdo inapropriado para os contactos da vítima. Através
do acesso a estas informações é possível ao agressor criar perfis em vários
websites, muitas vezes com o objetivo de manchar a reputação online da
vítima.

– Humilhação pública: Grande parte das vezes, este fenómeno baseia-se na
humilhação pública, recorrendo às redes sociais ou ao envio de mensagens
de correio eletrónico em massa para outros utilizadores, contendo imagens
ou outros conteúdos que coloquem em causa a reputação da vítima.

2 Objetivos

Assim, esta proposta assenta numa investigação, conceptualização e respetivo
desenvolvimento experimental de uma metodologia não supervisionada e inde-
pendente da língua para deteção de cyberbullying com recurso a medidas de
associação assimétricas (Pecina et Schlesinger (2006); Tan et al. (2004)). A con-
ceptualização e desenvolvimento desta metodologia visa testar métodos não su-
pervisionados e independentes da língua, com a análise e estudo dos resultados
vindos desses testes pretende-se contribuir com uma metodologia que para além
de deteção de cyberbullying também tenha propriedades de prevenção.

3 Tarefas a Realizar

1. Investigação Preliminar e Especificação de Requisitos Iniciais
– Contextualização da problemática apresentada nesta proposta de projeto
– Investigação Preliminar acerca de métodos para deteção de cyberbullying
– Investigação Preliminar acerca de corpus e/ou corpora cyberbullying

adotados pela comunidade cientifica
2. Investigação, Conceptualização e Desenvolvimento Experimental de métodos

para a deteção de cyberbullying usando medidas de associação assimétricas
– Investigação, Conceptualização e Processamento do corpus e/ou corpora
– Investigação, Conceptualização e Implementação da medidas de associ-

ação assimétricas
– Investigação, Conceptualização e Desenvolvimento de um detetor de cy-

berbulling e respetivos componentes
3. Integração, Testes e Avaliação
4. Escrita do Relatório

4 Requisitos Académicos

– Interesse pela área cientifica de Processamento da Linguagem Natural
– Interesse pela implementação de sistemas inteligentes com recurso a In-

teligência Artificial
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5 Resultados Esperados

– Prova de Conceito
• Testes, Avaliação Final, Desenvolvimento Experimental e Estudo Piloto

– Relatório de Projeto

6 Contactos

Sebastião Pais (sebastiao@di.ubi.pt) - Gabinete 4.1

UBI, Departamento de Informática
Rua Marquês d’Ávila e Bolama
6201-001 Covilhã
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