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■ Concurso

UnB-30 Anos 
entrega prêmios 
aos vencedores

As prem iações do concurso 
UnB-30 Anos, realizado em comemo
ração do 30° aniversário de fundação 
da Universidade de Brasília, foram 
entregues na manhã de ontem, em 
solenidade que aconteceu no Auditó
rio da reitoria, onde esteve presente 
o senador Darcy Ribeiro (PDT/RJ), 
fundador da UnB e seu primeiro rei
tor. Os trabalhos vencedores foram: 
Programa Saúde-Brasília — União 
com a Comunidade, de Jorge Alberto 
Cordon Portilho e Mourad Ibraim 
Belaciano; e o vídeo Honestino, de 
Maria Coeli A. Vasconcelos.

O concurso, lançado em fevereiro 
deste ano, contou com a participação 
de 43 trabalhos, sendo 14 na catego
ria “Trabalhos Escritos” e 29 na ca
tegoria “Obras de Arte”. Os traba
lhos selecionados constarão de um 
livro comemorativo à passagem dos 
30 anos da UnB. Os vencedores de 
cada categoria receberam diplomas e 
prêmios no valor de Cr$ 4 milhões 
cada (valor de julho corrigido pelo 
IGP-DI).

A comissão examinadora da cate
goria “Trabalhos Escritos” foi forma
da pelo senador Darcy Ribeiro, pelo 
professor médico Luís Carlos Galvão 
Lobo, pelo secretário de Cultura da 
Presidência da República, Sérgio 
Paulo Rouanet, e pelo cineasta Wla- 
dimir Carvalho. Programa Saúde — 
Brasília — União com a Comunidade 
foi considerado o melhor trabalho 
escrito na modalidade “As inovações 
propiciadas pelas experiências de en
sino”.

O vídeo Honestino, que retrata a 
vida de um^dos principais líderes 
estudantis da UnB, foi escolhido, na 
categoria “Obra de Arte”, por uma 
comissão julgadora formada pelo pro
fessor e diretor de teatro B. de Paiva, 
pelo maestro Emílio de César e pela 
jornalista Maria do Rosário Caetano. 
Diplomas de menção honrosa foram 
concedidos na modalidade “Crôni
ca”, a Lucília Garcez, pela obra Mú
sica na Tarde, e a Patrick Grosner, na 
modalidade “Fotografia”.


