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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

PIBITI/CNPq-UFJF 
 
O Laboratório FrameNet Brasil de Linguística Computacional faz público o processo de seleção para 
bolsista PIBITI/CNPq-UFJF no seguinte projeto para o preenchimento da seguinte vaga: 
 

Projeto Orientador PIBITI 
Comparação entre Línguas via Frames e Construções: recursos 
multilíngues e tradução automática 
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1. Descrição do Projeto: 
O projeto objetiva desenvolver um tradutor automático que seja capaz de substituir termos específicos 
de um domínio que aparecem na sentença fonte por seus equivalentes mais adequados na sentença alvo, 
com base da extração de informações semânticas de uma base de dados lexicais multilíngue fundada em 
frames. Para tanto, o bolsista selecionada atuará no desenvolvimento de um algoritmo de classificação 
baseado em Condition Random Fields a ser anexado ao pipeline de um sistema de tradução 
automática baseado em redes neurais.  
 
2. Duração da Bolsa: 9 meses 
 
3. Requisitos para Inscrição: 
Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios: 
1 – Ser aluno dos Cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou Engenharia 
Computacional a partir do 3º período; 
2 – Ser falante nativo de Português; 
3 – Ter proficiência em Inglês em nível intermediário; 
4 – Ter disponibilidade de 20 horas semanais presenciais na UFJF; 
5 – Ter cursado com aproveitamento as disciplinas Estrutura de Dados ou Estrutura de Dados I. 
 
4. Processo Seletivo 
A seleção constará de Análise de histórico e entrevista. Nessa análise, serão considerados o rendimento 
dos candidatos nas disciplinas listadas no item 3 acima e, ainda, nas seguintes disciplinas: Estrutura de 
Dados II, Inteligência Artificial, Redes Neurais Artificiais e Sistemas Nebulosos, as quais são 
consideradas um diferencial positivo para os candidatos. 

 
Critério de desempate: IRA  

 
5. Inscrição: 
As inscrições podem ser feitas online, no endereço http://www.ufjf.br/framenetbr/oportunidades  
Período: das 00:00h do dia 29/10/2018 às 23:59h do dia 05/11/2018 
 
6. Cronograma de Seleção:  
As entrevistas serão realizadas na terça-feira, dia 06/11/2018, às 14h, na sala 1411 da Faculdade de 
Letras. Os resultados serão divulgados no dia 06/11/2018, a partir das 18h, na página da FrameNet Brasil 
(www.ufjf.br/framenetbr). O candidato aprovado deverá preencher a documentação necessária para 
implementação da bolsa no dia 07/11/2018, às 14:00h, na sala 1411 da Faculdade de Letras. 
 
Juiz de Fora, 29 de outubro de 2018                                                        
 
Prof. Tiago Timponi Torrent 
 


