OCEANOS 2018 – JÚRI INTERMEDIÁRIO
ANA PAULA TAVARES nasceu na Huíla, em Angola. Doutora em
história e antropologia, publicou vários livros de poesia, entre
eles Ex-votos e Manual para amantes desesperados, além dos
livros de crônica A cabeça de Salomé e Os olhos do homem que
chorava no Rio, em parceria com Manuel Jorge Marmelo. Tem
também publicados vários estudos sobre a história de Angola.
DANIEL MUNDURUKU nasceu em Belém (PA), no Brasil. Graduado
em filosofia, doutor em educação pela Universidade de São Paulo
(USP) e pós-doutor em literatura pela Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar), é professor de pós-graduação em valores
humanos na Unicapital (SP) e na Uniube (MG). Autor de mais de 50
livros para crianças, jovens e educadores, pertence à etnia
indígena Munduruku.
FLORA SUSSEKIND nasceu no Rio Janeiro (RJ), no Brasil, onde
mora. Crítica literária, professora de teatro brasileiro e literatura
dramática e pesquisadora do Setor de Filologia do Centro de
Pesquisas da Fundação Casa de Rui Barbosa, organizou diversos
livros de teoria literária e ficção. Entre seus ensaios sobre
literatura brasileira estão Cinematógrafo das Letras e Cabral,
Bandeira, Drummond: alguma correspondência.
HEITOR FERRAZ nasceu na França e mora em São Paulo, no Brasil,
desde os 2 anos de idade. Formado em jornalismo e mestre em
literatura brasileira pela Universidade de São Paulo (USP), é poeta,
jornalista, crítico literário e professor na Faculdade Cásper Líbero,
em São Paulo. Publicou, entre outros, os livros de poesia Coisas
Imediatas, Um a menos e Meu Semelhante.
HELENA BUESCU nasceu em Lisboa, em Portugal. Professora de
literatura comparada e literatura portuguesa na Universidade de
Lisboa, é membro da Academia das Ciências de Lisboa e da
Academia Europaea. Poeta, com dois títulos publicados em
Portugal, e com vários livros de ensaios em Portugal e no
estrangeiro, dirige atualmente o projeto Literatura-Mundo
Comparada em Português.
JULIÁN FUKS nasceu em São Paulo (SP), no Brasil, filho de pais
argentinos que se radicaram no país durante a ditadura na
Argentina. Formado em jornalismo e mestre em teoria literária
pela Universidade de São Paulo (USP), estreou como escritor com
o volume de contos Fragmentos de Alberto, Ulisses, Carolina e Eu,
seguido de Histórias de Literatura e Cegueira, Procura do Romance
e A Resistência, vencedor dos prêmios Oceanos 2016 e José
Saramago 2017.
MARIA JOÃO CANTINHO nasceu em Lisboa, em Portugal.
Licenciada em filosofia e doutora em filosofia contemporânea pela
Universidade Nova de Lisboa, é professora, investigadora da
Universidade de Lisboa e colaboradora da revista Colóquio-Letras,
do Jornal de Letras e de diversas publicações, literárias e
acadêmicas. Publicou várias obras de ficção, poesia e ensaio, entre
elas Do Ínfimo (2016). É editora da Revista Caliban.

PEDRO MEXIA nasceu em Lisboa, em Portugal. Licenciado em
direito e em letras pela Universidade de Lisboa, é mestre em
estudos americanos. Cronista, poeta e crítico literário, escreve
no jornal Expresso desde 2011. Participa no programa Governo
Sombra (TSF e TVI24). Publicou seis livros de poesia, antologiados
em Menos por Menos (2011), e vários livros de crônicas, entre eles
Bibliotecas, um conjunto de 65 crônicas publicadas nos jornais
Público e Expresso.

OCEANOS 2018 – CURADORES
ISABEL LUCAS nasceu em Lisboa, em Portugal, e vive entre a capital
portuguesa e os Estados Unidos. Jornalista e crítica literária, é
colaboradora do jornal Público e de várias publicações nacionais e
internacionais, e escreve na revista Ler. Entre seus trabalhos
jornalísticos, destacam-se reportagens e entrevistas com alguns dos mais
celebrados autores americanos. É autora dos livros Isabel Lucas,
conversas com Vicente Jorge Silva e Viagem ao sonho americano.
MANUEL DA COSTA PINTO nasceu em São Paulo (SP), no Brasil. Formado
em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC/SP) e mestre em teoria literária pela Universidade de São Paulo
(USP), é jornalista e crítico literário. Foi um dos criadores da revista Cult,
que editou por seis anos. Autor dos livros Albert Camus – Um Elogio do
Ensaio, Literatura Brasileira Hoje e Paisagens interiores e outros ensaios.
Organizador das antologias A Inteligência e o cadafalso, sobre textos de
Albert Camus, Crônica Brasileira Contemporânea e Antologia comentada
da poesia brasileira do século 21, entre outras.
MIRNA QUEIROZ nasceu em São Paulo (SP), no Brasil. Jornalista e
editora, com mestrado em estudos culturais pela Universidade de São
Paulo (USP), é fundadora e diretora-executiva da revista Pessoa. É autora
de seis biografias, entre elas as de Fernando Pessoa e Camões. Como
editora, organizou clássicos e ficção contemporânea, publicou coletâneas
em português, inglês e francês, e coeditou, com o tradutor e editor
norte-americano Eric M. B. Becker, a antologia Glossolalia – Women
Writing Brazil para a Pen America.
SELMA CAETANO nasceu em Santos (SP), no Brasil. Graduada em
literatura portuguesa e brasileira pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC/SP), com mestrado em gestão cultural pela Universidade
de Girona, na Espanha, em parceria com o Observatório Itaú Cultural, é
gestora cultural e curadora. Fundadora da Associação Oceanos
Expressivos da Língua Portuguesa com Sonia Navarro Norões, é autora
de Graciliano Ramos – Biografia Ilustrada e da coletânea de textos
críticos e entrevistas O livro das palavras – conversas com os vencedores
do Prêmio Portugal Telecom, em parceria com José Castello.

