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Projeto
• Tese de doutorado:

• Os  aprendizes de Tradução e/ou alunos de Letras sabem trabalhar com 
dicionários terminológicos?

• Construção de corpora bilíngues (inglês/português) nas áreas de 
Computação e Linguística;

• Construção de um banco de dados terminográfico baseado nos exemplos 
retirados dos corpora (inclusive a construção da definição);

• Disponibilização de uma página voltada para aprendizes de Tradução.

• Passos
• Elaboração de Árvores de Domínio nas duas áreas;
• Compilação dos corpora de especialidade;
• Levantamento de candidatos a termos: WordSmith Tools (Wordlist, 

Keywords, Concord);
• Inserção de exemplos provenientes dos corpora no banco de dados e 

construção das definições;
• Disponibilização de página de consulta.





Árvores de 
Domínio -
Linguística



Compilação de Corpora de Especialidade
• Onde?

• Sites especializados, artigos acadêmicos, revistas especializadas online, 
sites de divulgação científica (porém, sem a Wikipédia)

• Quanto?
• 20 mil palavras para cada subárea:nchegou-se a esse número a partir de 

alguns testes preliminares (o número mostrou-se, posteriormente, 
insuficiente para a construção de algumas definições);

• O volume total de palavras para o corpus de computação foi de 1.029.187 
palavras em inglês e 1.055.375 palavras em português, somente na 
subárea de hardware

• Como?
• Compilação dos textos em formato txt, armazenados no Windows Explorer 

em pastas com o mesmo formato das Árvores de Domínio. 



Armazenamento dos Corpora Compilados



Exemplo de Arquivo Compilado



Candidatos a Termos – Wordlist (c/ stoplist)



Candidatos a Termos - Keywords
Corpora de referência: BNC/ANC (inglês), BP (português)



Candidatos a Termos - Concord



Candidatos a Termos - Concord
Busca de definições: : (dois pontos), ( (parênteses) ou , (vírgula), apostos, verbo ser



Banco de 
Dados –
Inserção 
de 
Exemplos



Banco de Dados – Construção da Definição 



Banco de Dados – Inserção de Dados 



Página VoTec – Visualização Normal



Página VoTec – Visualização Normal –
Consulta Modular



Página VoTec – Opções de Consulta Modular



Projetos futuros
• Atualização da Árvore de Domínio
• Testes com Extratores de Corpora, como o BootCat
• Análise de outras ferramentas para Terminografia, como o 

E-termos
• Compilação de textos para todas as subáreas, com um 

mínimo de 50 mil palavras em cada uma.
• Complementação dos corpora ou compilação de um 

totalmente novo?



Obrigado!
• guifromm@ileel.ufu.br
• www.ileel.ufu.br/guifromm
• VoTec: www.guifromm.trd.br


