
14.51 Oficina de Pesquisa Aplicada II  

 

14.51.1 Ementa  

 

Com o advento das tecnologias da informação e, mais recentemente, nos contextos das 

Humanidades Digitais, o uso de ferramentas em apoio à metodologia de pesquisa tem 

se tornado indispensável. Com o ambiente predominantemente digital, os profissionais 

das Ciências Humanas precisam estar ao menos introduzidos nesse novo cenário de 

metodologias digitais. Nesse sentido a disciplina visa trabalhar a técnica de mineração 

de textos com softwares de nível básico de experiência em computação.  

 

14.51.2 Objetivos  

Explorar o potencial da mineração de texto para a metodologia de pesquisa bem como 

avaliar sua aplicação em projetos de pesquisa em andamento. Propor o manuseio de 

softwares para mineração textual de nível básico de conhecimento em computação. 

Analisar e avaliar a pertinência da aplicação dessas ferramentas em projetos 

acadêmicos individuais.  
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