Informações sobre a Segunda Fase

A Segunda Fase / Escola de Linguística da Olimpíada Brasileira de Linguística, edição Paraplü,
acontecerá entre os dias 21 a 26 de Maio de 2013, terça a 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 2013 da Olimpíada Internacional de
Linguística (IOL), em Manchester, UK*.

•
•
•
•

Nesta edição, a olimpíada está com orçamento severamente reduzido – razão pela qual,
infelizmente, não poderemos custear as hospedagens ou traslados dos alunos participantes desta
vez. As atividades acadêmicas acontecerão na cidade de São Paulo (onde se concentra a maior parte
dos alunos classificados), em espaço gentilmente cedido pelo Colégio Etapa.
Nesta edição, receberemos a visita ilustre do Prof. Dr. Boris Iomdin, membro do comitê de
problemas e do júri da Olimpíada Internacional de Linguística e da Olimpíada Tradicional de
Linguística de Moscou, pesquisador do Instituto da Língua Russa V. V. Vinogradov e professor no
Instituto de Linguística da Universidade Estatal Russa para Humanidades.

Programação
As atividades desta Segunda Fase incluirão:
• Um minicurso dado pelo prof. Boris Iomdin, como previamente mencionado;
• 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
distribuidas as medalhas (ouro, prata e bronze) e serão selecionados os quatro participantes
para a IOL.

•

Torneio linguístico em equipes, paralelo às provas individuais.
a

A 11 IOL ocorrerá entre 22 e 27 de Julho em Manchester, UK. Mais informações no site oficial:
http://www.ioling.org/2013/

Aqui vai um esboço da programação:
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Informações Gerais
Não queremos que o aspecto financeiro seja impeditivo para nenhum estudante e torcemos para
que todos consigam condições para vir. Não podemos oferecer ajuda financeira, mas podemos
oferecer ajuda logística. Se você mora em um local distante de São Paulo, deseja vir mas não sabe
como fazer, entre em contato conosco.
O evento acontecerá na sede principal do Colégio Etapa, localizada na cidade de São Paulo, entre as
estações de metrô Paraíso e Ana Rosa, bem próximo à icônica Avenida Paulista (mapa:
http://goo.gl/maps/IrR7r ). Há pelo menos três hotéis muito próximos ao local (de 5 a 10 minutos
a pé), todos com qualidade digna e preços acessíveis:
• Hotel Stela: http://www.hotelstela.com.br/
• Hotel Ibis Budget: http://www.accorhotels.com/pt/hotel-3531-ibis-budget-sao-pauloparaiso-anteriormente-no-formule-1/index.shtml
• Hotel Tulip Inn: http://www.tulipinnpaulistaconvention.com/PT/default.aspx
Para mais informações, entrar em contato diretamente com o hotel.
Para quaisquer informações, continuamos à disposição em todos os nossos canais (Facebook,
Twitter), bem como em obl.comissao@gmail.com. Caso você seja de fora da capital, pedimos que
confirme a participação, até o dia 17 de Maio, através do nosso email, com dados de chegada e
hotel.
Esperamos todos lá!
Atenciosamente,
Olimpíada Brasileira de Linguística
Comissão Organizadora
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