Confira o Circuito de Autores do projeto Arte da Palavra que passará por São
Mateus, no próximo dia 18 de abril (quarta-feira), com a participação dos escritores
Assionara Souza (PR) e Daniel Leite (PA), com mediação de Adriana Pin (ES).

Data: 18 de abril

Horário: 15h horas

Classificação: 16 anos
Local: Auditório da biblioteca do Ceunes
Entrada franca e certificação de participação.

ASSIONARA SOUZA

Escritora, nascida em Caicó/RN e radicada em
Curitiba/PR. Formada em Estudos Literários pela UFPR. Publicou os volumes de
contos “Cecília não é um cachimbo (2005), “Amanhã. com sorvete!” (2010), “Os
hábitos e os monges” (2011) e “Na rua: a caminho do circo” (2014) – contemplado com
a Bolsa Petrobras, 2014; e Alquimista na chuva (poesia, 2017). Estreou na
dramaturgia com a assinatura da peça Das Mulheres de Antes (2016), para a
Inominável Companhia de Teatro.

DANIEL LEITE

Advogado e licenciado pleno em Letras,
com habilitação em Língua Alemã. Recebeu, em 2007, o Prêmio Carlos Drummond de
Andrade/SESC-DF e, pelo SESC-DF, foi finalista do Prêmio Machado de Assis. Em
2017, ainda pelo SESC-DF, é um dos finalistas do Prêmio Monteiro Lobato. Com o
romance Girândolas, em 2009, recebeu o Prêmio Samuel Wallace Mac Dowell Academia Paraense de Letras. Desde 2013 é um dos mediadores dos Encontros
Literários Regionais e Nacionais da Feira Pan-Amazônica do Livro. No programa Sem
Censura, TV Cultura do Pará, é um dos debatedores convidados. Entre poesia,
romance, contos, crônicas e literatura infanto-juvenil, tem dezesseis livros publicados,
todos frutos de editais e prêmios literários. Mestre em Comunicação, Linguagens e
Cultura pela Universidade da Amazônia, atualmente, cursa um doutoramento em
Estudos Comparatistas na Universidade de Lisboa.

ADRIANA PIN

Graduada em Letras-Português, Mestre e Doutora em
Letras pela Universidade Federal do Espírito Santo, Especialista em Língua
Portuguesa pela Ferlagos e em Educação Profissional para Jovens e Adultos pelo
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Atua como professora do
Ifes – Campus São Mateus. É autora do livro O itinerário da estrela: deslocamento e
construção da identidade, publicado pela EDUFES, em 2009, e uma das
organizadoras da obra Versos, prosas e outras conversas: coletânea de textos
produzidos pelos alunos do Ifes – Campus São Mateus (2010-2012), publicado em
2015. Pesquisa sobre a relação entre Literatura e Indústria Cultural.

