
 

 

 

 

Informações sobre a Segunda Fase 
 

 
A segunda fase da Olimpíada Brasileira de Linguística, edição Kytã, será presencial, ocorrendo entre 
sexta-feira, 20, e segunda-feira, 23 de Maio de 2011. O local será o Instituto de Matemática e 
Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP), Cidade Universitária, São Paulo, SP.  
 
Sua inspiração são as semanas olímpicas de outras olimpíadas, em especial as de matemática (OBM) 
e as de astronomia (OBA). Seus objetivos primários 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 2011 da International Linguistics 
Olympiad (IOL).  
  

Abaixo detalhamos alguns aspectos importantes sobre a Segunda Fase: 
 

0. Confirmações e Inscrições 
 
Para termos um controle interno, pedimos que preencham o formulário on-line, com alguns dados 
importantes. O formulário pode ser preenchido por alunos ou professores, mas uma vez por grupo 
(p. ex., basta que uma pessoa do Colégio Santa Joana, de Assaí, PR, preencha a planilha incluindo 
os dados de todos, caso venham todos juntos). Pedimos que esses dados sejam enviados até, no 
máximo, terça-feira, dia 17 de Maio. O formulário está em http://goo.gl/t2mdR 
 

I. Detalhes Operacionais  
 

Como toda olimpíada de conhecimento, a OBL não possui fins lucrativos; dessa forma, nenhuma 
taxa de inscrição é exigida para a participação da Segunda Fase. Contudo, nesta primeira edição, os 
participantes ou suas escolas deverão arcar com seus próprios custos de hospedagem, alimentação e 
transporte. Abaixo fornecemos algumas indicações a esse respeito: 
 

Hospedagem: Aos que não conhecem a cidade de São Paulo, fornecemos algumas 
sugestões de hoteis. Para professores do estado de São Paulo, a melhor opção é a Casa do 
Professor, próxima ao Largo do Arouche. O preço é bastante baixo, mas só está disponível 
para professores associados ao Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, 
e seus acompanhantes (o que inclui alunos).  



 
Afora isso, a opção mais próxima à USP é o Hotel Spotlight, próximo ao Portão 2 da 
USP. O único problema dessa opção é que o local é feio e deserto à noite. Para locais mais 
amigáveis, pesquisamos alguns na região da Avenida Paulista, da qual se pode chegar 
facilmente à USP de ônibus ou taxi (basta descer a Av. Rebouças). Dentre eles, a opção 
mais em conta é um simpático albergue, Okupe Hostel, com diárias a partir de R$ 35. 
Outras opções são as famosas redes Formule 1 e Ibis, bem com outros hoteis na região, 
em que as diárias giram em torno de R$ 120 o quarto duplo. Mais informações (site, mapa 
de localização, preços, etc.) no final do documento, no Anexo I.  

 
Alimentação: Há diversos restaurantes espalhados pelo campus da USP, onde 
normalmente é possível almoçar e jantar. Há restaurantes por peso, com preços em torno 
de R$ 20 por quilo, e também pratos feitos em torno de R$ 10. Há ainda o Restaurante 
Universitário, no qual o ingresso para visitante custa R$ 7,50. No domingo, o Restaurante 
Universitário será a única opção para o almoço, e o jantar deverá ser fora da Universidade. 

 
Transporte: Quanto a isso, devemos apenas lembrar que as empresas aéreas tem feito 
promoções atraentes. São Paulo é servida por três grandes aeroportos: Congonhas, 
Cumbica e Viracopos. Boa parte das empresas aéreas fornece transporte gratuito entre os 
três aeroportos. Para informações sobre deslocamento entre os aeroportos e hotéis ou 
universidade, recomendamos o Google Maps.  

 
 

II. Programação do Evento 
 
O evento terá três tipos básicos de atividades: 

• Palestras (P): Dadas por professores universitários e pesquisadores em linguística, 
fornecerão um panorama sobre os temas de interesse da linguística contemporânea. Alguns 
temas possíveis são:  

o Relações entre Palavras e Ideias; 
o Princípios de Processamento de Língua Natural; 
o Planejamento de Cursos Hipermidiáticos para Idiomas: O caso do Árabe; 
o Tecnologia aplicada à Linguística de Corpus: O caso do Grego Antigo; 
o Análise Estatística sobre o  Papel de Operadores e Marcadores nas Línguas; 
o Tecnologias Aplicadas ao Estudo de Fonética e Fonologia. 

• Minicursos (M): Introduções instrumentais a línguas específicas. Dentre as opções, estarão 
incluídas Toki Pona, Lojban, Alemão,Tupi, Mandarim, Inglês Arcaico e outras. 

• Provas e Atividades (T): Problemas linguísticos interessantes e desafiadores, a partir dos 
quais faremos a seleção para a Olimpíada Internacional.  

 

 

 

 

 

 



 

Um programa preliminar (sujeito a alterações menores) segue abaixo: 

 Sexta, 20 Sábado, 21 Domingo, 22 Segunda, 23 
9 

 
T1 

T2 P5 
10 
11 

M2 
Premiação e 
Encerramento 12 Almoço 

13 
P3, P4 

Almoço Almoço 
14 Abertura 

T3 

 

15 
P1, P2 16 

M1 M3 
17 
18 Jantar Jantar Jantar 
19 Observação 

do Céu 
  

 
 
No sábado, simultaneamente à Segunda Fase, ocorrerá também um simpósio sobre linguística e 
tecnologia, voltado a professores e pesquisadores. Todos os professores estão convidados. Os 
professores que desejarem podem também acompanhar as atividades da Segunda Fase.  
 
No sábado à tarde ocorrerá também a primeira fase da Olimpíada Brasileira de Física (OBF). 
Lamentamos pela coincidência e pelos prejuizos que ela possa eventualmente causar. Entretanto, 
para minimizar as perdas, não colocamos nenhuma das provas (T) no horário da olimpíada, para 
aqueles que estarão na segunda fase mas ainda assim desejarem fazer a prova. Além disso, para os 
alunos de fora da cidade que desejarem fazer a primeira fase da OBF, temos como providenciar 
local de prova; basta que nos avisem antes.  
 
 

III. Olimpíada Internacional 
 
A nona edição da Olimpíada Internacional de Linguística acontecerá entre 24 e 30 de Julho de 
2011, na Carnegie Mellon University, em Pittsburgh, EUA. Mais informações em 
 http://www.ioling.org/2011/ 
 
Cada país pode participar com até duas equipes de quatro estudantes cada. Uma das equipes tem 
seus custos de hospedagem e alimentação totalmente cobertos pela organização da IOL; a segunda 
equipe deve ter seus custos cobertos pelo país que envia. Para ambas as equipes, os custos com 
passagens também são responsabilidade do país que envia.  
 
Como estamos em nosso primeiro ano de acontecimento, os custos de participação dependerão de 
particulares: escolas e famílias dos estudantes selecionados (em casos de total impossibilidade, por 
parte de algum estudante selecionado, procuraremos uma via alternativa, seguindo o princípio de 
que todos os selecionados devem ser capazes de participar). Enviaremos, neste ano, pelo menos 
uma equipe completa; uma segunda equipe, entretanto, é uma possibilidade que consideramos. 
 
 
 



Em adição aos estudantes, viaja pelo menos um team leader por equipe, que fica responsável pelo seu 
time durante a viagem e o evento. Líderes normalmente são escolhidos entre professores e 
pesquisadores da área, tipicamente envolvidos com a olimpíada e capacitados a representar o país 
no evento. Os team leaders brasileiros em 2011 serão anunciados durante a Segunda Fase.  
 
Um problema operacional a esse respeito é que, atualmente, tanto passaportes quanto vistos para os 
EUA têm demorado muito tempo para sair; por outro lado, nossa seleção acontecerá pouco tempo 
antes da olimpíada. Se você está confiante que será selecionado ou quer evitar imprevistos, 
recomendamos providenciar agora mesmo seu passaporte. Para os que não querem ou não podem arcar 
com custos de passaporte, a melhor estratégia é agendar hoje mesmo sua entrevista com a Polícia 
Federal (ver http://www.dpf.gov.br/servicos/passaporte), marcando-a para poucos dias depois 
da Segunda Fase. Assim, se você for selecionado, terá a certeza de obter o passaporte em poucos 
dias; se não for, basta não pagar a taxa e não comparecer à entrevista. 
 
Para quaisquer informações, continuamos à disposição em todos os nossos canais (Facebook, 
Twitter, Orkut), bem como através do email obl.comissao@gmail.com  
 
Esperamos todos aqui! 
 

 
Atenciosamente, 

 
Olimpíada Brasileira de Linguística 

Comissão Organizadora 



Anexo I: Lista de Hoteis 
 
Casa do Professor  

 Rua Bento Freitas, 71 (próximo ao largo do Arouche). 
 Maps: http://goo.gl/maps/64qB 
 Tel: Reservas (11) 3224-1111  

Confirmação mediante pagamento pelo fax: (11)  3224 1119  
Link: http://apeoespsub.org.br/especiais/casa_professor.htm 

 
Hotel Spotlight  

Av. Jaguaré, 1664 (próximo à Ponte do Jaguaré e ao Portão 2 da USP) 
 Maps: http://goo.gl/Q1p6k 
 Tel: (11) 3716-2656 - reservas@grupochiekoaoki.com.br 
 Link:http://goo.gl/788rv 
 Diárias: a partir de R$ 159,00 o quarto duplo. 
 Café da manhã à parte R$ 12,00. 
 
Okupe Hostel 

Avenida Rebouças, 990. 
Maps: http://goo.gl/NiHxP 
Tel: (11) 2366-1517 - jardins@okupe.net 
Link: http://goo.gl/mDkzN 
Diárias: Preços/pessoa:   dormitórios coletivos para 4/6 pessoas: R$ 40,00 por pessoa 

                             dormitório coletivo feminino 8 pessoas: R$ 35,00 por pessoa 
     dormitório coletivo misto 8/10 pessoas: R$ 35,00 por pessoa 
     dormitório privativo ½ pessoas (total): R$ 100,00 o quarto 

*Inclui café da manhã.           
 
Paulista Center Hotel 

Rua da Consolação, 2567. 
Maps: http://goo.gl/wu1J3 
Tel: (11) 3062-0733  - reservas@paulistacenterhotel.com.br 
Link: paulistacenterhotel.tour.com.br 
Diárias do padrão executivo: Quarto 1 pessoa: R$ 129,00 

       Quarto 2 pessoas: R$ 139,00  
                     Quarto 3 pessoas: R$ 150,00 

* Inclui café da manhã. 
 
Hotel San Gabriel 

 Rua Frei Caneca, 1006. (perto da Av. Paulista)   
 Maps: http://www.sangabriel.com.br/localizacao 
 Tel: (11) 3253-2279 
 Link: http://www.sangabriel.com.br/ 
 Diárias: Quarto 1 ou duas pessoas: R$ 127,00  

*Café da manhã à parte R$ 15,00.  
 
 

 

 



Hotel Formule 1 – Avenida Paulista  

 Rua da Consolação, 2303.  
Maps:http://goo.gl/a0Wwp 

 Tel: (11)3123-7755 
 Link:http://goo.gl/WlYeK 
 Diárias: Aproximadamente R$ 120,00, quarto para três pessoas. 
 * Não inclui café da manhã. 
 
 
Hotel Ibis – Avenida Paulista  

 Avenida Paulista, 2535. Bela Vista. (perto saída metrô Consolação) 
 Maps: http://goo.gl/sI4c3 
 Tel: (11) 3523-3000 
 Link: http://goo.gl/7ZOFr 
 Diárias: A partir de R$ 199,00 
 * Não inclui café da manhã. 
 


