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Unicamp acaba de lançar dois concursos literários, em âm-
bito internacional, como parte das comemorações de seus 40
anos. Os prêmios “Unicamp Ano 40 de Conto” –   destinado

a escritores de língua portuguesa – e o “Unicamp Ano 40 de Ensaio: Pro-
blemas e Perspectivas da Universidade Brasileira no Século 21” – vol-
tado para pesquisadores ou profissionais vinculados à instituição uni-
versitária ou órgão de pesquisa de qualquer nacionalidade ou idade,
chamam a atenção para duas importantes categorias literárias difun-
didas no país. “É uma maneira de demonstrar a importância dada pela
Unicamp às literaturas de língua portuguesa, além de proporcionar
um ambiente de discussão sobre o papel e o desafio das universidades
brasileiras nos próximos anos”, destaca o presidente da Comissão dos
40 anos, professor Eduardo Guimarães, do Instituto de Estudos da Lin-
guagem (IEL) e também assessor especial do reitor José Tadeu Jorge.

A iniciativa é a principal atividade relacionada à literatura dentro
da programação de aniversário. Segundo Guimarães, a escolha do
gênero literário é interessante, na medida em que o Brasil possui uma
forte tradição de contistas de excelente qualidade. Neste sentido, o con-
curso possibilitaria a descoberta de novos talentos ou mesmo desta-
car a relevância de autores conhecidos, mas que ainda não receberam
a devida atenção. Com relação ao ensaio, o presidente da Comissão as-
segura que o prêmio busca visualizar no conjunto de trabalhos idéi-
as e hipóteses importantes para o debate sobre as políticas relacionadas

à produção do conhecimento; ao mesmo tempo em que
pretende trazer para a discussão enfoques e visões di-
ferenciadas sobre o tema.

Inscrições e premiação – As inscrições serão re-
cebidas mediante o envio dos textos, no período en-
tre 10 de julho e 4 de agosto. A expectativa da Comis-
são é receber contribuições de diversos países de Lín-
gua Portuguesa. Para isso, um esquema foi organiza-

do para divulgação do regulamento em órgãos de imprensa nacionais
e internacionais, e ainda através do site criado especialmente para os
concursos. O presidente da Comissão ressalta que, nos dois prêmios,
os textos devem ser rigorosamente inéditos e assinados individual-
mente pelo próprio candidato, pois não serão aceitas obras póstumas
nem assinadas em grupo. Textos considerados inéditos são aqueles
nunca publicados em veículos impresso, digital ou eletrônico, e nem
mesmo como capítulo de dissertação ou tese.

Os três primeiros colocados em cada uma das categorias serão pre-
miados com quantias em dinheiro, respectivamente de R$ 7 mil, R$ 3
mil e R$ 1 mil. Aos melhores contos e ensaios também será oferecida
à oportunidade de compor a edição de dois livros referente a cada uma
das modalidades, a serem publicados pela Editora da Unicamp. Mes-
mos os autores que não se classificarem nas três primeiras colocações,
mas o trabalho for considerado de qualidade pela comissão julgadora,
também integrarão a publicação, respeitando o limite máximo de 40
escritores em cada categoria.

Critérios – Cada candidato poderá apresentar apenas um conto, com
extensão mínima de três e máxima de 15 páginas, contendo 20 linhas
com 70 caracteres cada, totalizando 4.200 a 21.000 caracteres, inclu-
indo espaços. No caso dos ensaios, não deve ultrapassar o limite de 50
mil caracteres, excluída a bibliografia. O autor deverá informar a
vinculação institucional e poderá inscrever apenas um ensaio restrito
ao tema “Problemas e perspectivas da universidade brasileira no
século 21”, redigido em língua portuguesa.

O material deve ser enviado em cinco vias, em envelope fechado, com
o pseudônimo escolhido, para a Universidade Estadual de Campinas
– Concurso de Contos Unicamp Ano 40. O envelope deve conter ain-
da documento indicando o nome do conto, seu autor e o pseudônimo
escolhido, além de endereço completo, com CEP, telefones, números de
RG e CPF. Também é solicitado um minicurrículo de no máximo 1.000
caracteres e 170 palavras, uma declaração concordando com os ter-
mos do edital e dando ciência de que os originais do material inscrito
não serão devolvidos. Os editais de ambos os concursos estão dispo-
níveis no endereço: http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/
premio-40anos.html
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