
 
 

 

Informações sobre a Segunda Fase 
 

 

A Segunda Fase / Escola de Linguística da Olimpíada Brasileira de Linguística, edição Vina, acontecerá 

entre os dias 26 e 31 de Maio de 2014, segunda a sábado, pela Internet (#CyberVina). 

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; 

 Selecionar a equipe brasileira que participará da edição 2013 da Olimpíada Internacional de 

Linguística (IOL), em Pequim, China.  

 

As atividades acadêmicas acontecerão em forma de atividades online, além da prova individual escrita, a 

ser aplicada por colaboradores da OBL na sua região. 

 

 

Programação 

 

As atividades desta Segunda Fase serão centralizadas no grupo cyberVina do Facebook e incluirão: 

 

 Video-palestras sobre temas relacionados aos Estudos Linguísticos;  

 Prova escrita individual com 3 (três) questões, seguindo o estilo das provas anteriores; 

 Debate linguístico em equipes, moderado por um membro da Comissão Organizadora. 

 

 

Provas 

 

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

 300 pontos da prova individual (três questões valendo 100 pontos cada uma); 

 100 pontos da avaliação do desempenho das equipes no debate linguístico; 

 100 pontos da prova da Primeira Fase. 

 

 

 



Prova escrita individual 
 

A tradicional prova escrita individual passa, esse ano, a constituir-se de 3 (três) questões a serem resolvidas 

em até 180 minutos (três horas). A prova será aplicada no dia 30 de maio, sexta-feira, por um membro da 

Comissão Organizadora ou um colaborador da OBL na cidade ou região de cada aluno classificado. Você 

receberá, nos próximos dias, informações precisas sobre o local e o horário do exame, assim como o 

contato de seu aplicador. 

 

 

 

Prova de equipes - Debate Linguístico 

 

Pela primeira vez, a prova de equipes integrará a contagem de pontos geral da Segunda Fase. Ela consistirá 

num debate linguístico entre membros de uma equipe de 6 participantes. Veja a seguir a equipe de que 

você fará parte. 

 

A questão que deve ser discutida no debate é a seguinte:  

 

 

No Brasil ainda se fala a mesma língua que em Portugal? 
 

 

Mesmo entre linguistas, essa questão ainda é muito controversa. Você e seus companheiros de equipe 

terão os próximos dias até a prova para se informarem e colecionar argumentos. A equipe poderá optar 

por defender um posicionamento ou pode também se dividir em partidos que apoiem posições contrárias. 

 

No dia 31 de maio, sábado, todos os membros de cada equipe e respectivo moderador devem se 

encontrar online por chat escrito do Facebook. O horário desse encontro deve ser combinado entre as 

partes até a segunda-feira, dia 26, e publicado na página do grupo. 

 

Na abertura do debate, o moderador lançará novamente a pergunta acima e os participantes terão 40 

minutos para discutir o tema e expor argumentos e contra-argumentos. Para efeitos de avaliação, essa 

explanação deve ser feita da forma mais clara e explicada possível, sem pressupor que seu interlocutor 

esteja a par do tema e de seus fundamentos. Ao longo do debate, o moderador lançará mais 2 ou 3 

perguntas correlacionadas à primeira, cuja discussão deve ser incorporada ao debate de forma coerente. 

 

Todos os membros de cada equipe receberão a mesma quantidade de pontos, conforme o desempenho do 

coletivo na abordagem da questão e de acordo com critérios de ordem teórica e de apresentação. 

 

Espera-se que a equipe apresente um debate em que a participação de todos os membros seja equilibrada e 

fluida, contraposições sejam expostas e que se atenha ao tema, além de demonstrar preparo e coesão entre 

os participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equipes 

 

 
Equipe Currywurst 

Moderador: Robson Carapeto 

 

Carolina Lima Guimarães (Vitória, ES) 

Jessé Leonardo J Candido (Ourinhos, SP) 

André Navarro Barros (São Paulo, SP) 

Tiago Nunes G C de Oliveira (São Paulo, SP) 

Andressa Dias Ribeiro (São Paulo, SP) 

William H Shie (São Paulo, SP) 

 

 

Equipe Blutwurst 

Moderador: Charles L’Astorina 

 

Arthur Oliveira Vale (Recife PE) 

Leandro C Silva (Belo Horizonte, MG) 

Gabriel Alves da Silva Diniz (São Paulo, SP) 

Sergio Victor Ramos da Silva (Recife, PE) 

Robson de Souza (São Paulo, SP) 

Abel Batista de Santana Filho (Lagarto, SE) 

 

 

Equipe Nürnberger Bratwurst 

Moderador: Luiz Herculano Guilherme 

 

Paula Yumi Pasqualini (São Paulo, SP) 

Rafael Santiago Serra Pinto (Manaus, AM) 

Felipe Hofmann (Erechim, RS) 

Wasley Pereira S Figueiredo (Lagarto, SE) 

Natália Ferreira G Souza (Rio de Janeiro, RJ) 

Ana Luísa Corrêa Garcia (São Paulo, SP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Equipe Thüringer Bratwurst 

Moderador: Pedro Neves Lopes 

 

Diogo D de Matos (Belo Horizonte, MG) 

Vinicius Canto Costa (Rio de Janeiro, RJ) 

Leone Vinícius de Oliveira (Franca, SP) 

Pedro Roque de Mattia (São Paulo, SP) 

Pedro Antônio S de Alcântara (Belém, PA) 

Guilherme Sant'Anna de Lira (São Paulo, SP) 

 

 

Equipe Weißwurst 

Moderador: Victória Flório de Andrade 

 

Guilherme Torres (Belo Horizonte, MG) 

Lucas Jun K. Sato (São Paulo, SP) 

Fábio Kenji Arai (São Paulo, SP) 

Lucas Brito dos Reis (Rio de Janeiro, RJ) 

Felipe Carrer C. da Silva (Brasília, DF) 

João Augusto C de Toledo (São Paulo, SP) 

 

 

Equipe Wiener Wurst 

Moderador: Daniel Germano 

 

Júlio César de A Menezes Filho (Aracaju, SE) 

Daniel Marques Válio (São Paulo, SP) 

Lucas Hagemaister (Porto Alegre, RS) 

Adriana Mayumi Shiguihara (São Paulo, SP) 

Luiz Fernando Ferreira Gomes (Viçosa, MG) 

Gabriel Picanço Costa (Rio de Janeiro, RJ) 

 

 

Equipe Conchita Wurst 

Moderador: Marvin Dias 

 

Marina Alves Corrêa (Itaúna, MG) 

Nicolas Seoane Miquelin (São Paulo, SP) 

Amanda Vidotto Cerqueira (São Paulo, SP) 

Luísa Rocha Quintan (Rio de Janeiro, RJ) 

Kevin Eiji Iwashita (São Paulo, SP) 

Rafael Kawagoe Favero (São Paulo, SP) 

 

 

 

 

 

 



Agenda 

 

 

Agora  Solicitar ser adicionado ao grupo cyberVina no Facebook  

(https://www.facebook.com/groups/661988617204516) 
 

Até 26/5 Confirmar com moderador e equipe e informar no mural do grupo o horário de  

realização do Debate Linguístico via chat 
 

26 a 30/5 Video-palestras da Escola de Linguística 
 

30/5 Prova escrita individual 
 

31/5 Prova de equipes 

 

 

 

 

 

Esperamos que essa fase seja marcada por encontros divertidos e trocas enriquecedoras. Aguarde o 

recebimento de um e-mail com instruções pormenorizadas sobre a realização da prova escrita 

individual e confirme o quanto antes a sua participação. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Olimpíada Brasileira de Linguística 

Comissão Organizadora 


