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Neste domingo, às 18 horas, a
Secretaria Estadual da Educação
homenageará a escritora Lygia
Fagundes Telles, na Sala São Paulo,
capital. Na solenidade será proposto o
1º Prêmio de Literatura Lygia
Fagundes Telles - Concurso Professor
Escritor, competição bienal que pre-
miará as melhores poesias, contos e
ensaios produzidos por educadores e
professores da rede pública de ensino.

A homenagem celebra o 30º aniver-
sário de lançamento da obra As
Meninas, terceiro romance e trabalho
preferido da autora de 80 anos. Em
1973, o livro conquistou importantes
prêmios literários do País, como o
Coelho Neto, da Academia Brasileira
de Letras; o Jabuti, da Câmara
Brasileira do Livro; e o de Ficção, da
Associação Paulista de Críticos de Arte.

O romance relata os conflitos no
relacionamento de três jovens, que
têm entre si um ponto em comum: a
solidão; e como representação os
governos militares. Elas vivem num
pensionato ao lado de freiras, na capi-
tal paulistana, nos anos de chumbo
da repressão.

Educação programa homenagem para 
Lygia Fagundes Telles na Sala São Paulo

Na solenidade será celebrado o 30º aniversário de apresentação
do romance As Meninas, da escritora paulistana
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A Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar) abre, a partir de
quarta-feira, inscrições para 1,12 mil
vagas nos 28 cursos disponíveis no
Vestibular 2004. As inscrições poderão
ser feitas até o dia 25 de novembro, via
internet, no site www.vunesp.com.br
ou nas agências credenciadas do
Banespa. O manual do candidato
custa R$ 10,00 e a taxa é de R$ 65,00.
Os candidatos inscritos pela rede
receberão o manual pelo correio,
depois de confirmado o pagamento
da taxa e do manual. 

As provas serão aplicadas nos
dias 18, 19 e 20 de janeiro do ano que
vem, nas cidades de Araras, Bauru,
Campinas, Marília, Piracicaba,
Presidente Prudente, Ribeirão Preto,
São Carlos, São José dos Campos, São
José do Rio Preto, São Paulo e
Sorocaba. Os interessados deverão

CURSOS OFERECIDOS

NA UFSCAR

Biblioteconomia e Ciência da Infor-
mação, Imagem e Som, Música,
Ciências Sociais, Letras, Pedagogia,
Ciências Biológicas, Enfermagem,
Fisioterapia, Terapia Ocupacional,
Psicologia, Educação Física, Engenharia
Agronômica, Engenharia de Com-
putação, Engenharia Química, Enge-
nharia de Materiais, Engenharia de
Produção Agroindustrial, Engenharia de
Produção Materiais, Engenharia de
Produção Química, Engenharia Física,
Engenharia Civil, Ciência da Com-
putação, Estatística, Matemática, Física
e Química.

UFSCar oferece 1,12 mil vagas

PLATÉIA DE ADMIRADORES
No dia da solenidade, o telão vei-

culará depoimentos de amigos e cole-
gas de profissão da escritora paulista-
na. Além disso, dez escolas da rede
pública representarão por meio de
dança, pintura e desenho o célebre
texto de 1973. 

O filme homônimo inspirado na
obra As Meninas, produzido em 1995
por Emiliano Ribeiro, também será
relembrado. Algumas cenas serão
exibidas, e a Orquestra Sinfônica
Cultura executará músicas da trilha
sonora original da película.

Na solenidade comparecerão
imortais das Academias Paulista e
Brasileira de Letras, e representan-
tes da Câmara Brasileira do Livro e
União Brasileira dos Escritores.
Participarão, também, reitores de
universidades, que oferecem cursos
de Letras. Escritores, livreiros, artis-
tas, dirigentes de ensino, professores
e alunos da rede estadual completa-
rão a platéia de admiradores.

Rogério Silveira
Da Agência Imprensa Oficial

No evento será lançado o 1º Prêmio Lygia Fagundes Telles – Concurso Professor Escritor

Federal de São Carlos abre inscrições para o vestibular 2004
optar pelo local de prova na ficha de
inscrição.

No dia 18 de janeiro serão minis-
tradas as provas de Língua Portu-
guesa, Língua Inglesa e Redação. As
de Química, Matemática e História
serão realizadas no dia 19 de janeiro;
e no último dia, 20 de janeiro, os can-
didatos farão as provas de Biologia,
Física e Geografia. 

Os resultados serão divulgados
no dia 12 de fevereiro e as matrícu-
las da primeira chamada serão efe-
tuadas no dia 16 do mesmo mês. Os
candidatos da lista de espera deve-
rão confirmar interesse pela vaga no
dia 17 de fevereiro, mesmo dia em
que poderão se matricular em even-
tuais vagas disponíveis.

Da Assessoria de Imprensa da Fundação
Vunesp

Mais informações pelo Disque Vunesp
– Telefone. (11) 3874-6300
E-mail: vunesp@vunesp.com.br - Site:
www.vunesp.com.br
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