Regulamento
1. O que é?
1.1

A Olimpíada brasileira de Linguística (OBL) é um evento gratuito, autônomo, independente e sem fins
lucrativos que objetiva:
1.1.1.

Esclarecer à sociedade a necessidade do uso da língua como instrumento indispensável à
promoção da acessibilidade, inclusão e respeito à autonomia e à dignidade humana;

1.1.2.

Difundir, entre estudantes do ensino médio e entre o público em geral, a consciência da
diversidade linguística mundial e da unidade da cognição humana, bem como do
conhecimento produzido pelas pesquisas linguísticas;

1.1.3.

Contribuir para o enriquecimento do ensino de linguística e de línguas no país;

1.1.4.

Fomentar o espírito olímpico, a competitividade amigável, a alteridade e o respeito à
cidadania;

1.1.5.

Estimular a comunidade ao estudo da linguística e das diversas línguas humanas e, de uma
forma geral, à reflexão, à pesquisa e ao conhecimento;

1.1.6.

Promover a interdisciplinaridade e o multiculturalismo, diminuindo as distâncias entre as
áreas de conhecimento. Valorizar a prática da reflexão humanística sobre línguas e culturas
convergindo com o raciocínio estruturado.

1.2

A cada edição, a OBL recebe um sobrenome diferente, herdado de alguma língua que tem relação com
o português falado no Brasil, que reflita também a ênfase dada no ano em questão. A presente edição
(2018-2019) recebe o nome de Ye’pâ-masa, palavra da língua Tukano que significa “Gente da nossa terra/
nossa mãe” – sendo o nome pelo qual os Tukano chamam a si mesmos. O nome é também uma
homenagem ao Ano Internacional das Línguas Indígenas.

2. Quem pode?
2.1

A participação na OBL acontecerá em duas categorias:
2.1.1.

Ensino Médio: estudantes matriculados em instituições de ensino médio, públicas ou
privadas, técnicas ou regulares.
‡

2.1.2.

Alunos de ensino fundamental também podem participar desta categoria.

Aberta: qualquer pessoa, de qualquer idade, que não esteja mais matriculada no ensino
regular, tendo concluído ou não o mesmo
‡

Essa categoria inclui a primeira fase online e a segunda fase em papel, mas NÃO a Escola de
Linguística de Outono nem a participação na Olimpíada Internacional de Linguística (IOL).

2.2

As provas são as mesmas para ambas as categorias.

2.3

Para participar, não é necessário ter qualquer conhecimento específico de linguística ou de línguas
específicas além do português; espera-se que os participantes utilizem apenas seu conhecimento geral
de mundo, seu raciocínio e sua intuição linguística.

3. Inscrição
3.1

O participante que deseja se inscrever o faz em http://obling.org/students/new, informando nome
completo, data de nascimento, cidade, UF, categoria, e-mail, senha e, caso esteja na categoria ‘Ensino
Médio’, nome da escola e série escolar em 2019.
‡

Estudantes que estiveram inscritos em anos anteriores precisam confirmar participação nesta edição. No
sistema, eles podem atualizar todos os seus dados, exceto o e-mail. Caso o estudante precise alterar o e-mail,
é necessário fazer outro cadastro desde o princípio; neste caso, pedimos que avise a comissão, por e-mail.
3.2

A área restrita dos participantes inclui acesso à prova da primeira fase e às notas da primeira e segunda
fases, bem como certificado de participação e, quando aplicável, de premiação.
3.3

O professor que deseja se inscrever o faz em http://obling.org/teachers/new, informando nome
completo, data de nascimento, dados da escola (nome, cidade, UF), disciplinas que leciona, e-mail e
senha.
‡

Os professores inscritos são designados professores representantes e farão jus a certificado compatível.

3.4

A área restrita dos professores inclui acesso às notas dos estudantes de sua escola, bem como
eventuais materiais exclusivos de divulgação e preparação.
‡

Caso o professor lecione em mais de uma escola participante, recomenda-se que faça uma inscrição para
cada escola.
‡‡

As atividades do professor representante são opcionais e não-remuneradas.

4. Primeira Fase
4.1

A primeira fase acontecerá de forma online. Há duas maneiras de acessar a prova:
4.1.1.

Através do aplicativo da OBL, disponível para download gratuito na Google App Store
e na Apple Store.

4.1.2.

Diretamente pelo navegador, na área restrita do participante no site;

4.2

A prova consiste em 24 questões de múltipla escolha a serem resolvidas em 4 horas de prova, valendo
1 ponto cada questão.
4.3

A prova da primeira fase da edição Ye’pâ-masa estará disponível no sistema a partir das 00:01 da quartafeira, dia 11 de setembro de 2019. O horário-limite para submissão das respostas é às 23:59 do domingo,
dia 15 de setembro de 2019. O participante pode realizar a prova em diversos períodos dentro deste
intervalo, desde que eles perfaçam o tempo total de 4 horas.
‡

Cuidado! O relógio da contagem da prova só é parado caso o participante deslogue e saia da página da prova.
Do contrário, caso você deixe a aba/ o app aberto em segundo plano, pode ser que, quando voltar, o seu tempo
tenha se esgotado. Neste caso, as questões não respondidas serão consideradas em branco, sendo
contabilizadas apenas as respostas dadas nas 4 horas transcorridas. As respostas são submetidas apenas no
momento em que o participante escolher finalizar a prova ou quando se esgotar o tempo − o que ocorrer
primeiro −, podendo ser alteradas antes disso.

4.4

Os resultados da primeira fase, bem como seu gabarito, serão divulgados em até uma semana depois
da realização da prova, ou seja, até 22 de setembro de 2019.
4.5

Há possibilidade de recurso nessa fase, caso haja inconformidade com o gabarito ou incongruências na
aposição de notas. O recurso deverá ser encaminhado via e-mail ao endereço organiza@obling.org com
o assunto < RECURSO FASE 1 >, no prazo máximo de 5 dias a partir da divulgação dos resultados, contendo
identificação completa, razões e sugestão de alteração.
4.6

A nota da primeira fase conta apenas como critério eliminatório para participação na segunda fase,
não como valor classificatório para a premiação na olimpíada − a classificação final é decidida levando-se
em conta apenas a nota da segunda fase.

5. Segunda Fase
5.1

Participam da segunda fase todos os que acertarem no mínimo 16 das 24 questões, ou seja, 2/3 da prova
da primeira fase.
5.2

A prova consiste em 6 questões discursivas, cada uma valendo 24 pontos, a serem resolvidas em
4 horas de prova.
5.3

A data oficial de aplicação da prova é sábado, dia 5 de outubro de 2019, das 9 às 13 h, horário local.
‡

Em situações excepcionais, como questões religiosas ou coincidência com provas de outras olimpíadas ou
concursos, é permitido que o estudante faça a prova em outra data e horário próximos. Estes casos devem ser
tratados individualmente com a Comissão Organizadora, através de e-mail ao endereço organiza@obling.org
com o assunto < CONFLITO DE DATAS >, com antecedência mínima de 1 semana da data da prova, contendo
identificação completa, razões e sugestão de alteração.
5.4

Os locais de aplicação das provas serão os polos regionais e locais designadas pela OBL, divulgadas
previamente para os classificados.
5.5

Os polos deverão balizar-se nos princípios da isonomia, imparcialidade e confidencialidade de
conteúdos não públicos.
‡

Caso o estudante resida muito longe de um dos polos de aplicação, pode ser definido um local de aplicação
alternativo, segundo algum outro arranjo especial. Estes casos devem ser tratados individualmente com a
Comissão Organizadora através de e-mail ao endereço organiza@obling.org com o assunto < ALTERAÇÃO
DE LOCAL (NOME DA CIDADE/UF) >, com antecedência mínima de 1 semana da data da prova, contendo

identificação completa, razões e sugestão de alteração.
5.6

O gabarito será divulgado em até uma semana depois da realização da prova, ou seja, até 12 de outubro
de 2019.
5.7

A correção será feita por comitês específicos, compostos por linguistas, estudantes de linguística,
professores de escolas e ex-participantes da olimpíada, especificamente designados para tal tarefa. No
caso das aplicações em locais alternativos, as provas devem ser escaneadas e enviadas por e-mail para
organiza@obling.org ou por correio para o endereço designado pela comissão.
5.8

Recursos nessa fase são aceitos exclusivamente para flagrante erro no gabarito ou de aposição de
notas. Nesta última hipótese, deverá ser encaminhado e-mail ao endereço organiza@obling.org com o
título < RECURSO FASE 2 >, no prazo máximo de 5 dias a partir da divulgação dos resultados, contendo
identificação completa, razões e sugestão de alteração.
5.9

A nota final é a soma das notas de cada uma das 6 questões (até 24 pontos cada, totalizando um
máximo possível de 144 pontos).

6. Resultados e Premiação da Segunda Fase
6.1

As notas e os premiados serão divulgados até 5 de dezembro de 2019.

6.2

A divulgação das notas será privada, obtida por meio do acesso à área individual do participante no
site (obling.org). A exceção está nas notas totais dos premiados, divulgadas publicamente, junto com
suas premiações, em tabela inserida no site, contendo também a identificação e a respectiva classificação
do participante.
6.3

Serão concedidos prêmios em quatro categorias:
▪

Insígnia de Papel (Prêmio I)

▪

Insígnia de Pergaminho (Prêmio II)

▪

Insígnia de Papiro (Prêmio III)

▪

Insígnia de Palma (Prêmio IV)

6.4

Os ganhadores destes prêmios serão aqueles com as notas finais mais altas, nesta ordem, em uma
proporção de aproximadamente 1:2:3:4. Por exemplo, se forem cerca de x ganhadores de insígnia de
papel, então são cerca de 2x de pergaminho, 3x de papiro, 4x de palma. O corte entre duas faixas de
medalhas é colocado, sempre que possível, no maior salto entre notas na tabela1.
6.5

Os prêmios são apenas simbólicos, declarados em certificado digital, disponível na área restrita do site.
Contudo, as escolas e centros regionais, se assim desejarem, são incentivadas a providenciar cerimônias
e prêmios físicos correspondentes à premiação obtida, em âmbito local ou regional.
6.6

Os cerca de 60 estudantes com as melhores notas finais na categoria Ensino Médio, serão convidados
para a Escola de Linguística de Outono (ELO). O ponto de corte para os convidados é o maior salto entre
notas entre a 50a e a 70a posições.
6.7

Serão também convidados para a ELO aqueles que obtiverem a nota mais alta em cada estado (UF),
caso já não estejam classificados conforme o critério descrito em 6.6.

7. Escola de Linguística de Outono (ELO)
7.1

Participam da Escola de Linguística de Outono os cerca de 60 estudantes mais bem classificados nas
provas da OBL, além da maior nota de cada estado, na categoria Ensino Médio, nos termos dos itens
“6.6.” e “6.7.”.
7.2

A ELO da edição Ye’pâ-masa acontecerá presencialmente, durante cerca de uma semana, na primeira
quinzena de abril de 2019, na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), na cidade de São Carlos/SP.
7.3

Durante a ELO, os custos de alimentação e hospedagem dos estudantes são cobertos pela Olimpíada,
cabendo aos estudantes (e suas escolas) providenciarem transporte até o local do evento.
‡

Fica facultada à Comissão Organizadora a cobrança de uma taxa de inscrição por aluno, que permita viabilizar
o evento. Contudo, a Olimpíada reforça o princípio de que nenhum estudante deixará de participar de qualquer
fase da olimpíada por limitações financeiras. Situações como estas serão avaliadas caso a caso.

1

Por exemplo, digamos que, na região próxima do limite entre duas faixas de medalha, há a seguinte sequência de
notas: 461, 459, 458, 452, 450, 447, etc. Neste caso, o corte entre duas categorias de prêmio será colocado entre 458
e 452, que é o maior salto entre notas naquela sequência.

7.4

Além de oficinas, palestras, passeios etc., a ELO é composta de três atividades olímpicas:
7.4.1.

Uma prova individual, com problemas de linguística em estilo similar aos da segunda fase;

7.4.2.

Uma rodada de debates sobre temas linguísticos, em equipe;

7.4.3.

Uma atividade de investigação científica, em equipe.

7.5

A partir da ELO, serão selecionados, pelo menos, 4 (quatro) estudantes para compor o time que
representará o Brasil na Olimpíada Internacional de Linguística 2020. Estes estudantes serão selecionados
a partir de uma nota composta por:
7.5.1.

Cada uma das três atividades olímpicas acima;

7.5.2.

A nota da etapa nacional anterior.

7.5.3.

São critérios de desempate, respectivamente: maior nota na prova individual da ELO; maior
nota na prova individual na segunda fase; idade mais elevada.

7.6

Além das vagas na IOL, poderão ser fornecidos outros prêmios (melhores desempenhos em cada
atividade, melhores soluções nos problemas, etc.), a critério da Comissão Organizadora.
7.7

Responsáveis e professores/coordenadores que venham acompanhando os estudantes podem
participar das atividades como observadores, cobrindo os seus próprios custos de hospedagem e
alimentação. No caso de ficarem hospedados no mesmo local que os estudantes, haverá um local
sugerido pela Comissão para os mesmos (não é permitido que os acompanhantes fiquem nas
acomodações designadas aos estudantes).

8. Olimpíada Internacional de Linguística (IOL)
8.1

A partir da ELO, serão selecionados os estudantes que representarão o Brasil na IOL 2020, a ser
realizada durante uma semana, no final de Julho / início de Agosto, na Letônia.
8.2

A equipe brasileira é composta, pelo menos, pelos quatro estudantes melhor classificados nas
atividades da ELO. Estes estudantes precisam estar regularmente matriculados no ensino médio ou terem
concluído o ensino médio durante a edição Ye’pâ-masa da OBL ‒ ou seja, após a participação na primeira
fase da olimpíada.
8.3

Os custos de hospedagem e alimentação durante a IOL são cobertos pela própria organização da IOL,
cabendo à organização da OBL providenciar, sempre que possível e sem que isso constitua uma obrigação
da comissão, transporte para os quatro estudantes até o país do evento.
‡

O regulamento da IOL faculta a cada país a participação de um segundo time, desde que este time
cubra seus próprios custos de hospedagem e alimentação durante o evento. No caso do Brasil, existe
a possibilidade de participação de um segundo time, composto pelos estudantes do 5º ao 8º lugar,
desde que sejam possíveis os arranjos financeiros que viabilizem tal situação. Este caso será avaliado
de forma específica ao final da ELO.
‡‡

Usualmente, o time brasileiro viaja antes da ocorrência da olimpíada, com um plano de treinamento
em equipe e de imersão linguística e cultural prévia ao evento. Neste caso, os custos extras de
hospedagem e alimentação não necessariamente serão cobertos pela organização, de modo que os
arranjos financeiros serão oportunamente discutidos com os participantes.
8.4

Mais informações sobre o formato e regulamento da IOL podem ser vistas em www.ioling.org

9. O Que Não Foi Dito
9.1

Este regulamento se aplica à Edição Ye’pâ-masa e pode ser complementado com outras informações,
devidamente comunicadas nos meios oficiais de comunicação da olimpíada.
‡

Os meios oficiais são: o site (obling.org), o e-mail de contato (organiza@obling.org), as páginas no
YouTube (www.youtube.com/linguimpiada), no Instagram (www.instagram.com/linguimpiada),
no Facebook (www.facebook.com/linguimpiada) e no Twitter (twitter.com/linguimpiada).
9.2

Os participantes, inclusive professores, concordam com as cláusulas deste regulamento e se
comprometem a cumpri-lo, bem como a zelar pelo bom andamento da OBL.
9.3

A logomarca do evento, assim como os demais itens que compõem a sua identidade visual, faz parte
de seu patrimônio e só pode ser utilizada para fins comerciais com a explícita permissão dos
organizadores.
9.4
9.5

Os casos omissos ao presente regulamento deverão ser encaminhados a organiza@obling.org
Este regulamento se aplica somente à edição Ye’pâ-masa da OBL.

A Comissão Organizadora da Edição Ye’pâ-masa subscreve, em 5 de agosto de 2019, o presente regulamento.
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