Informações sobre a Segunda Fase

A Segunda Fase / Escola de Linguística da Olimpíada Brasileira de Linguística, edição Noke Vana,
acontecerá entre os dias 28 de Maio e 1 de Junho, segunda a sexta-feira, na cidade de Águas de São
Pedro, SP, no Avenida Charme Hotel.
Sua inspiração são as semanas olímpicas de outras olimpíadas, em especial as de matemática (OBM)
e as de astronomia (OBA); ela deve funcionar, efetivamente, como uma versão nacional da
Olimpíada Internacional de Linguística. Os objetivos primários da Escola são:
•
•
•
•

Fomentar e estimular os estudos linguísticos (e de suas conexões) entre seus participantes,
bem como mostrar um panorama dos campos de estudo e de interesse da Linguística;
Permitir que os estudantes conheçam outros colegas do Brasil, com os quais possam
partilhar interesses e perspectivas;
Realizar a cerimônia de entrega de medalhas desta edição da olimpíada;
Selecionar a equipe brasileira que participará da edição 2012 da Olimpíada Internacional de
Linguística (IOL).

O evento começará no fim da tarde da segunda (28) e terminará no almoço de sexta-feira (1).
Seguindo o mesmo princípio da IOL, a organização arcará com os custos de hospedagem e das
refeições (pensão completa) durante o período do evento. Para cada estudante, portanto, sobra a
responsabilidade de seu translado até a cidade de Águas de São Pedro*.
Não queremos que o aspecto financeiro seja impeditivo para nenhum estudante. Assim, se você é
um estudante que mora em um estado distante e realmente não consiga arcar com suas despesas de
viagem -- nem por si próprio nem através da escola ou outra -- entre em contato conosco.

I. Confirmações e Inscrições
Para confirmar sua presença, é necessário preencher o formulário online (http://goo.gl/Yva0g).
Pedimos que as confirmações sejam feitas até a sexta-feira, dia 18 de Maio.
Os professores que queiram acompanhar seus alunos serão bem-vindos, mas eles devem arcar com
sua hospedagem (R$ 420,00). Neste caso, o professor deve preencher o formulário da mesma
forma; o acerto de contas será feito no primeiro dia do evento.

*

Para os que vêm de outros estados, o mais prático é vir até a cidade de São Paulo. Da rodoviária do Tietê
saem ônibus de hora em hora para Águas de São Pedro. Para os que vêm do interior do estado, o melhor é ir
até Piraciaba, de onde saem ônibus com uma frequencia ainda maior. Em ambos os casos, a empresa
responsável é a Viação Piracicabana (www.piracicabana.com.br).

II. Programação do Evento
Em breve enviaremos uma programação detalhada, mas entre as atividades da Escola de
Linguística, teremos:
• Palestras dadas por professores universitários e pesquisadores em linguística, fornecerão
um panorama sobre os temas de interesse da linguística contemporânea.
• Minicursos versando sobre aspectos interessantes de línguas específicas, o que incluirá
Lojban e Toki Pona.
•

As provas da Segunda Fase, seguindo o estilo das provas da OBL com um nível maior de
complexidade, a partir das quais serão distribuidas as medalhas (ouro, prata e bronze) e
serão selecionados os participantes da IOL.

•

Um torneio linguístico em equipes, paralelo às provas individuais.

•

Altividades de integração e lazer, incluindo piscina, salão de jogos, fontes termais da cidade,
observação do céu noturno, etc.

Aqui vai um esboço da programação:
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III. Informações Gerais
Águas de São Pedro é uma cidade pequena e pacata (em extensão, é o menor município paulista e o
segundo menor do Brasil), mas conhecida pelas suas águas minerais, sulfurosas e outras. Em torno
das águas, surgiu uma excelente estrutura hoteleira e de lazer, possuindo hoje o segundo melhor
IDH entre os municípios brasileiros.
O Avenida Charme Hotel foi fundado na década de 1940, no centro de Águas de São Pedro. Além
das boas acomodações, sua infra-estrutura para lazer e eventos faz com que seja uma excelente
opção para encontros, congressos ou mesmo viagens turísticas. Mais informações em
http://www.avenidacharmehotel.com.br

A décima edição da Olimpíada Internacional de Linguística acontecerá entre 30 de Julho e 3 de
Agosto de 2011, em Liubliana, Eslovênia. Mais informações em http://www.ioling.org/2012
Na segunda participação brasileira, participaremos com uma equipe de quatro estudantes,
acompanhada por dois team leaders. Desta vez, todos os custos de passagens aéreas e inscrições serão
cobertos pela OBL. Se você está confiante que será selecionado ou quer evitar imprevistos,
recomendamos providenciar agora mesmo seu passaporte; após a seleção, teremos muito pouco tempo
para providenciar tudo.
Para quaisquer informações, continuamos à disposição em todos os nossos canais (Facebook,
Twitter, Orkut), bem como em obl.comissao@gmail.com
Esperamos todos lá!

Atenciosamente,
Olimpíada Brasileira de Linguística
Comissão Organizadora

