CONCURSO
DE CONTOS
O UniBrasil integrou ao Projeto Mulheres Paranaenses um desafio a jovens escritoras interessadas
em apresentar contos inéditos, exclusivamente em língua portuguesa, com tema livre. O evento foi
denominado Concurso de Contos Dirce Doroti Merlin Clève, em homenagem à professora, escritora
e benemérita soroptimista. E é a professora Dirce quem tradicionalmente entrega as premiações
e menções honrosas às vencedoras, sempre acompanhada por suas confreiras soroptimistas
em uniforme de gala. Segundo ela: “O Mulheres Paranaenses tem um significado especial, pois
as mulheres merecem todo esse apoio, infelizmente a mulher ainda é muito desvalorizada na
sociedade. Eventos como esse valorizam o trabalho e a dedicação das mulheres. Por isso hoje, elas,
as mulheres, merecem toda essa glória”.
O concurso tem como objetivos: valorizar a produção literária feminina; divulgar trabalhos de
jovens escritoras; abrir a possibilidade de novas atividades; chamar a atenção de jovens para a
elaboração atual de contos, que é atemporal.
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A Comissão Julgadora, presidida pelo professor Jefferson Franco, e composta pelos
professores Dário Ferreira Sousa Neto, Maura Oliveira Martins, Rosana Franco e Wanda
Camargo, em reunião colegiada analisou 30 trabalhos pré-selecionados e considerados de
alta qualidade com relação aos critérios de: Criatividade, Originalidade, Concisão, Precisão,
Densidade e Unidade de Efeito, e após ampla discussão e análise das respectivas listas,
deliberou pelos dez vencedores.
Autora

Pseudônimo

Conto

1º lugar
2º lugar
3º lugar
4º lugar

Gabriela Ribeiro
Natasha Fernanda dos Santos Zanetti
Andressa Barrichello
Suelen Ariane Campiolo Trevizan

Kate Gomperpt
Zemina
Coralina
Geórgia Kor

“Peniel”
“Pupillomancia”
“Do lado de lá”
“O chiqueiro”
“Dar à luz e então sondar num

5º lugar

Gabriela Ribeiro

Kate Gomperpt

átimo de abismo [...] a própria

6º lugar
7º lugar
8º lugar
9º lugar
10º lugar

Alanna Ajzental e Camargo
Éris D. K.
Natasha Fernanda dos Santos
Eva
Zanetti
Fernanda Ribeiro de Almeida
Ana Rebiir
Karen Vaz Siqueira Alvares
Terê Alves
Camila Pereira Lisboa
Lápis no papel

escuridão”
Vinte e Nove de Março
“Uma Serpente de

20

Outonos”
“Revisão”
“Que bom seria”
“História de alguém”

Alanna Ajzental e Camargo, Suelen Ariane Campiolo Trevizan, Andressa Barrichello, Dirce Doroti Merlin Clève,
Natasha Fernanda dos Santos Zanetti e Gabriela Ribeiro.
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