Informações sobre a Segunda Fase da Olimpíada Brasileira de Linguística
A Segunda Fase/Escola de Linguística da Olimpíada Brasileira de Linguística, edição
Òkun, acontecerá entre os dias 14 e 15 de Maio de 2016, sábado e domingo, na cidade de
São Paulo, SP.

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 2016 da Olimpíada
Internacional de Linguística (IOL), em Mysore, India.

Nesta edição, a olimpíada está com orçamento severamente reduzido – razão pela
qual, infelizmente, não poderemos custear as hospedagens ou traslados dos alunos
participantes. As atividades acadêmicas acontecerão na cidade de São Paulo (onde se

concentra a maior parte dos alunos classificados), em espaço gentilmente cedido no Prédio
da Engenharia Elétrica na USP.

Como chegar
O endereço completo do local é
Escola Politécnica da USP, Prédio de Engenharia Elétrica – Sala D1-04
Av. Prof. Luciano Gualberto, trav.3 nº.158
Butantã, São Paulo – SP

A estação de metrô mais próxima da USP é a Estação Butantã, da Linha 4 – Amarela.
Esta mesma estação conta com terminal de ônibus que possui duas linhas (8012 e 8022)
circulares que passam por todo o campus, e qualquer uma pode ser utilizada para chegar ao
local facilmente.

Programação
As atividades desta Segunda Fase incluirão:
•

Palestras de

professores e

pesquisadores em linguística,

abordando temas

instigantes de línguas em geral e da linguística contemporânea;
•

Provas da Segunda Fase, seguindo o estilo das provas anteriores, a partir das quais
serão distribuídas as medalhas (ouro, prata e bronze) e serão selecionados os quatro
participantes para a IOL.

•

Torneio linguístico em equipes, paralelo às provas individuais.

Sábado 14/05
8h00 – 8h30

Recepção dos alunos e abertura do evento

8h30 – 10h00

Palestra

10h00 – 11h30

Palestra

13h00 – 18h00

Prova individual

Domingo 15/05
8h00 – 12h00

Atividade em grupo

14h00 – 16h00

Palestra

16h00 – 17h00

Cerimônia de encerramento

Provas
No total, a Segunda Fase valerá 500 pontos, sendo:
•

400 pontos da prova individual (quatro questões valendo 100 pontos cada uma);

•

100 pontos da prova da Primeira Fase.
A atividade em grupo terá uma premiação própria para a equipe com melhor

resultado.

Resumo
Data
14 e 15 de maio de 2016, a partir das 8h.
Local

Escola Politécnica da USP, Prédio de Engenharia Elétrica – Sala D1-04
Av. Prof. Luciano Gualberto, trav.3 nº.158
Butantã, São Paulo – SP

Cronograma de atividades
Sábado 14/05
8h00 – 8h30

Recepção dos alunos e abertura do evento

8h30 – 10h00

Palestra

10h00 – 11h30

Palestra

13h00 – 18h00

Prova individual

Domingo 15/05
8h00 – 12h00

Atividade em grupo

14h00 – 16h00

Palestra

16h00 – 17h00

Cerimônia de encerramento

