
Entidade, Emoção, Ação 

Sumário do Trabalho: Queremos identificar entidades relevantes em dados de redes sociais, medindo 
depois a correspondente popularidade emotiva para cada uma das entidades consideradas e identificar 
as ações que mais se associam a cada uma delas. 

Neste trabalho tomamos por base os dados recolhidos de redes sociais, não estando a recolha dos 
mesmos contemplada nos objetivos principais do trabalho, mas podendo ser executado por este. 
Poderemos utilizar datasets previamente recolhidos por terceiros e armazenados nalgum repositório. 
Por exemplo, o repositório Kaggle contém vários datasets  de redes sociais relativos a diversos eventos. 
Numa aula prática trabalhámos um pouco com o dataset relativo a um jogo da UEFA de 2018.  

Assim, a partir de um dataset escolhido, queremos primeiro identificar as entidades mais relevantes 
que são mencionadas nesse dataset. Por exemplo as 10 mais relevantes. Depois vamos medir a 
popularidade emotiva dessas entidades, que poderá variar entre o negativo e o positivo. A 
popularidade emotiva terá de ser expressa numericamente, no intervalo  [-1, 1] e ilustrada de forma 
gráfica, para cada uma das entidades consideradas. O programa terá de permitir também visualizar um 
conjunto de frases positivas e um conjunto de frases negativas para uma determinada entidade 
selecionada pelo utilizador. 

Queremos também conhecer o género de ações associadas a cada entidade considerada. As ações são 
determinadas pelo verbos que ocorrem nos textos onde essas entidades aparecem. Para cada uma das 
top entidades consideradas, queremos visualizar os verbos mais relevantes que lhe estão associados. Os 
vermos devem estar na forma “lematizada”. Além da listagem de cada verbo com o respectivo valor de 
relevância, deve ser gerada uma “tag cloud” com esses mesmos verbos, com expressividade 
proporcional à relevância. 

O programa tem obrigatoriamente de ser implementado em linguagem Python e poderá recorrer às 
bibliotecas e recursos que achar convenientes. Poderão ainda ser usados pequenos excertos de código 
de terceiros, mas a globalidade do trabalho têm de ser da autoria do aluno e este terá a 
responsabilidade de compreender na integra o código do seu trabalho. Após a entrega haverá a “defesa 
do trabalho”, onde cada aluna apresenta ao docente aquilo que fez e este fará as questões que 
entender. Sem a defesa o trabalho terá cotação de zero valores. 

O dataset escolhido deve ser relativamente grande (e.g., milhares de posts de uma rede social) e a 
escolha terá de ser indicada ao docente, até dia 6 de dezembro de 2022. 

Indicações Finais: 

Este trabalho é individual e vale 6 valores da nota final, tal como definido nos critérios de avaliação. 
Qualquer fraude implicará a anulação do trabalho. A entrega terá de ser feita no Moodle, através do 
upload de um ficheiro zip contendo todo o material do trabalho, até ao dia 6 de Janeiro de 2023, às 
23h59. Após a submissão, cada aluno irá defender o seu trabalho, num horário a definir pelo docente.
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