
Concurso resgata memória
Para resgatar a memória ao 

longo de seus 25 anos de existên
cia, a Universidade de Brasilia 
está lançando o concurso Histó
ria da UnB. As Inscrições estão 
abertas a todos os interessados 
até o dia 15 de agosto no Serviço 
de Protocolo da Reitoria. O tra
balho vencedor será publicado 
pela Editora da UnB e o autor 
receberá o prêmio de Cz$ 10 
mil.

A Idéia de lançar o concurso 
foi do reitor Crlstóvam Buar- 
que. Quando assumiu a reitoria, 
Buarque percebeu que reinava 
nas comunidades universitária 
e braslliense um desconheci
mento muito grande sobre a his
tória e os objetivos da UnB. Sur
giu, assim, a idéia de promover 
o concurso.

HISTÓRIA

A Idéia é promover a elabora
ção e ediçáo de um livro onde se 
situe a história da UnB em seus 
25 anos de existência, articula
da à própria história política e 
social de Brasilia e às mudan
ças da universidade brasileira.

A concepção do livro deverá 
prever a sua destlnaçâo. Já que 
vai ser indicado para um públi
co definido, isto é, prioritaria
mente aos professores, estudan
tes e funcionários da UnB, além 
de futuros candidatos ao corpo 
discente e docente da Universi
dade.

No ato da inscrição deverão 
ser apresentadaslO cópias de 
um projeto de manuscritos so
bre o tema História da UnB, 
constando a relação dos assun
tos a serem abordados e capítu

los. Além disso deve ser apre
sentado também um pequeno 
histórico do que podería ser de
senvolvido em cada capitulo de 
forma a permitir uma visão in
dicativa do método de aborda
gem e da marca do estilo que 
caracterizarão o produto final.

COMISSÃO

A comissão julgadora do con
curso será constituída sob a 
presidência do vice-reitor. João 
Cláudio Todorov, e integrada 
pelos decanos de Extensão e de 
Assuntos Comunitários, um re
presentante da ADUnB, da 
ATA-FUB, do Conselho deCAs, 
da Associação de Ex-Alunos, do 
Departamento de Geografia e 
dois representantes do Conselho 
Editorial da UnB.

A comissão Julgadora proce
derá a uma pré-seleção dos pro
jetos apresentados, escolhendo 
os três que melhor correspon
der aos objetivos do concurso. 
Será atribuído, a seus autores, 
um prêmio de Cz| 3 mil.

Os autores dos três projetos 
selecionados assinarão contrato 
com a AnB para a elaboração, 
cada um, de um texto com base 
nos respectivos projetos. O con
trato fixará condições e prazo 
para a entrega dos originais, 
que será até o limite de 28 de fe
vereiro de 1987. A comissão Jul
gadora atribuirá a um desses 
originais o primeiro lugar, com 
um prêmio no valor de Cz$ 10 
mil.

O manuscrito premiado será 
publicado pela Editora da UnB, 
reservando-se lntegralmente ao 
seu autor os direitos autorais.


