Instituto Myra Eliane e UFC divulgam vencedores do Concurso de Monografias
Pequena História do Ceará
A promoção do Instituto Myra Eliane com apoio institucional da Universidade Federal
do Ceará selecionou três produções inspiradas no livro "Pequena História do Ceará –
uma releitura da obra de Raimundo Girão".
O Instituto Myra Eliane (IME), em parceria com a Universidade Federal do Ceará
(UFC), divulgou os três universitários vencedores do Concurso de Monografias
"Pequena História do Ceará – uma releitura da obra de Raimundo Girão". Estudantes
universitários de todo o país participaram do processo seletivo.
Foram selecionados: Adriana Carolina Leão Carpi, da Universidade Estácio de Sá (São
Paulo), em primeiro lugar, com o ensaio "Raimundo Girão: fonte e inspiração para uma
história ambiental do Siará"; Mariana Antônia Santiago Carvalho, da UFC (Ceará), em
segundo lugar, com a monografia "Pequena-grande história do Ceará: uma ode à
historiografia cearense por meio da caneta de Raimundo Girão" e Floriano Benevides de
Magalhães Neto, do Centro Universitário Internacional (Ceará), em terceiro lugar, autor
de "Ensaio sobre a colonização, religiosidade e formação econômica do Ceará pela
abordagem de Raimundo Girão".
A comissão julgadora responsável pela seleção foi composta pelos professores
universitários Paulo Elpídio de Menezes Neto (presidente, UFC), José Batista de Lima
(Unifor) e Luís Sérgio Santos (UFC), além de José Eurípedes Maia Chaves Júnior,
escritor, membro do Instituto do Ceará e neto de Raimundo Girão. Os autores
universitários premiados receberão R$ 10 mil e um iPhone, 1.º lugar; R$ 5 mil e um
notebook, 2.º lugar e R$ 3 mil e um iPad, 3.º lugar, em cerimônia a ser realizada em
2021.
O livro Pequena História do Ceará, do historiador Raimundo Girão, que dá nome a essa
edição do Concurso de Monografias, ganhou uma reedição fac-similada, lançada em
agosto de 2019, por iniciativa do Instituto Myra Eliane, em coedição com a
Universidade Federal do Ceará. Essa edição marca os 66 anos da publicação original,
lançada em 1953, é considerada um marco na historiografia do Ceará.
Sobre o Instituto Myra Eliane
O Instituto Myra Eliane, fundado em 2016 e sediado em Fortaleza (CE), atua no
fomento à educação infantil, com base nos valores humanos. Na frente editorial, já são
cinco obras lançadas: a reedição do livro "O Cearense" (Parsifal Barroso), "Olga
Barroso - Na vanguarda da vida" (Juarez Leitão), "Parsifal - Um intelectual na política"
(Luís Sérgio Santos), a reedição de "Pequena História do Ceará" (Raimundo Girão) e o
recém - lançado "O Cearense Revelado: uma jornada via DNA desvenda nossa
ancestralidade" (Luís Sérgio Santos).

VENCEDORES do Concurso de Monografias "Pequena História do Ceará – uma
releitura da obra de Raimundo Girão".

1º Lugar
Adriana Carolina Leão Carpi, Universidade Estácio de Sá (São Paulo), com "Raimundo
Girão: fonte e inspiração para uma história ambiental do Siará"

2º Lugar
Mariana Antônia Santiago Carvalho, Universidade Federal do Ceará (UFC), com
"Pequena-grande história do Ceará: uma ode à historiografia cearense por meio da
caneta de Raimundo Girão"

3º Lugar
Floriano Benevides de Magalhães Neto, Centro Universitário Internacional
(UNINTER), com "Ensaio sobre a colonização, religiosidade e formação econômica do
Ceará pela abordagem de Raimundo Girão".

