FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

ANO LETIVO DE 2019-2020
CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS E TÉCNICAS LABORATORIAIS FORENSES
Unidade curricular:
Linguística Forense
Curricular Unit:
Forensic Linguistics

Docente responsável (preencher o nome completo):
Responsible teacher (fill in the fullname):
Rui Sousa Silva

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres):
O estudante estudará especificamente a linguística aplicada em contextos forenses, como
suporte à investigação policial e enquanto meio de prova, em situação de interrogatório e
inquirição policial e em interação judicial. Ficará a conhecer as diversas aplicações da linguística
forense e será ativamente apoiado na realização de trabalhos de análise prática, de acordo com
o contexto específico da investigação.

No final do semestre, o estudante deverá ser capaz de:
- identificar as aplicações da linguística em contexto forense;
- descrever as aplicações da linguística enquanto ferramenta de investigação e como meio de
prova;
- aplicar métodos de recolha de corpora para análise;
- aplicar métodos de análise de autoria em contextos forenses;
- analisar potenciais casos de plágio e determinar os marcadores respetivos;
- analisar documentos de natureza policial, identificar problemas linguísticos e propor soluções;
- analisar aspetos linguísticos de falsidade, falsificação e fraude.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed
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The student will focus on linguistics applied in forensic contexts, as an investigative and an
evidential tool, as well as in police interviewing and in court interaction. The student will gain
acquaintance with the diverse applications of linguistics, and will be actively encouraged to
conduct practical analyses, in accordance with the corresponding investigative context.

By the end of the semester, the student shall be able to:
- name and explain the applications of linguistics in forensic contexts;
- describe the applications of linguistics as an investigative and evidential tool;
- use methods of corpora collection to analyse texts;
- apply methods of authorship analysis in forensic contexts;
- investigate potential cases of plagiarism and textual overlap and determine the most relevant
markers;
- analyse text documentos produced by the police, identify linguistic issues and find appropriate
solutions;
- analyse linguistic aspects of fabrication, falsification and fraud.

Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
1. A linguística no paradigma das ciências forenses
1.1. A linguística em contextos sociais
1.2. A linguística como ciência forense
2. Identidade e singularidade linguística
2.2. Individualidade linguística
2.3. Variação linguística
3. Análise forense da linguística
3.1. Métodos e técnicas de análise
3.2. A utilização de corpora
4. Linguística forense
4.1. Análise e atribuição de autoria
4.2. Estilística forense
4.3. Sobreposição textual e o processo de investigação
4.4. Deteção de plágio
4.5. A linguagem da polícia
4.6. A linguagem dos tribunais
5. Ferramentas computacionais de auxílio à investigação e prova
5.1. A linguística forense computacional
5.2. Métodos e ferramentas de análise de autoria
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5.3. Métodos e ferramentas de deteção de sobreposição textual e plágio
6. A linguística como prova pericial
6.1. Preparação dos resultados de análise
6.2. Redação do relatório pericial
Syllabus
1. Linguistics as a forensic science
1.1. Linguistics applied to social contexts
1.2. Linguistics as a forensic science
2. Identity and linguistic uniqueness
2.2. Linguistic uniqueness
2.3. Linguistic variation
3. Forensic Linguistic Analysis
3.1. Analytical methods and tools
3.2. Use of corpus linguistics
4. Forensic linguistics
4.1. Authorship analysis and attribution
4.2. Forensic Stylistics
4.3. Textual overlap and the investigative process
4.4. Plagiarism detection
4.5. Policespeak
4.6. The language of the courts
5. Computational tools in the investigative and evidential process
5.1. Computational forensic linguistics
5.2. Authorship analysis methods and tools
5.3. Textual overlap and plagiarism detection methods and tools
6. Language and evidence
6.1. Preparing the findings
6.2. Drafting the expert witness report

Referências bibliográficas (bibliography)
(máximo três títulos):
1-Coulthard, M. & Johnson, A. (2007). An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence.
London and New York: Routledge
2-McMenamin, G. R. (2002). Forensic Linguistics: Advances in Forensic Stylistics. Boca Raton and New York:
CRC Press
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3-Coulthard, M. & Sousa-Silva, R. (Orgs.) Language and Law/Linguagem e Direito.
http://llld.linguisticaforense.pt

O regente: (data e nome completo):
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