
 

Cada aluno escolhe um trabalho de entre um conjunto de temas atuais e pertinentes, do domínio do 
Processamento da Linguagem Natural, tais como: 

• Pesquisa e recuperação de informação, 

• Sumarização automática de texto, 

• Análise de sentimentos em texto, 

• Semelhança documental e deteção de plágio, 

• Tecnologias de chatbots e geração de texto, 

• Tradução automática, 

• Outros. 

Deverão ser exploradas abordagens existentes, para que depois se possa aplicar aos problemas 
concretos com os quais se está a trabalhar. No final queremos um pequeno sistema demonstrativo, 
integrando as técnicas e recursos linguísticos necessários à resolução do problema.  

Terá também de ser entregue um relatório do trabalho, feito em LaTeX, a partir de um template que 
será brevemente disponibilizado (formato de artigo científico). O relatório deverá explicar tudo o que 
foi feito, exemplificando o que for mais relevante.  

Indicações Gerais: 

1. Cada trabalho terá de ser feito individualmente. 

2. O trabalho vale 8 valores da nota final, tal como definido nos critérios de avaliação. 

3. A submissão será feita através de um upload a indicar brevemente. Na submissão deverá ser 
enviado um único ficheiro no formato ZIP, com todo o material agregado, incluindo o relatório. 
O nome do ficheiro de submissão terá de ter o seguinte formato: <número do aluno>.zip, por 
exemplo: “M8123.zip”. 

4. O trabalho terá de ser submetido até ao dia 3 de junho, às 23h59. Nessa semana, haverá 
defesa individual do trabalho realizado. 

Bom Trabalho!
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Objetivo: Com este trabalho pretende-se que o aluno aplique um conjunto de conhecimentos e competências que 
vai adquirindo ao longo desta unidade curricular, envolvendo conhecimentos de PLN e uso de recursos e bibliotecas 
específicas para a resolução de problemas concretos.
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