
AGENDA CULTURAL
CONSULADO GERAL DA FRANÇA EM RECIFE

DEZEMBRO  2 0 2 0

1

C
h
o
ix

 G
o
n
c
o
u
r
t
 d
u

 B
r
é
s
il

Choix Goncourt du Brésil



MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI

AGENDA  CU L TURA L  -  DEZEMBRO  2 0 2 0

Entre o dia 26/11 e 02/12, haverá um PRÉ-PANORAMA no
Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha em Salvador. 

Nesse Pré-Panorama, serão exibidos alguns dos principais
filmes brasileiros do ano, além de clássicos franceses de
Rohmer, Costa Gravas e Bresson. Filmes para serem vistos na
tela do cinema. Haverá, ainda, uma oficina online com o crítico
Adolfo Gomes em homenagem ao centenário de nascimento
do professor, crítico e cineasta Éric Rohmer. Todas as sessões
serão presenciais e vão acontecer no Espaço Itaú de Cinema -

Glauber Rocha.

As salas de cinema estão sob rígido protocolo por causa da
COVID19.
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Pré-Panorama Coisa de Cinema 
26 de nov

até 2 de

dez 

SALVADOR | EVENTO ON

LINE E PRESENCIAL  

https://www.instagram.com/panoramacoisadecinema/?hl=fr
https://www.instagram.com/panoramacoisadecinema/?hl=fr
https://www.instagram.com/panoramacoisadecinema/?hl=fr
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Desde 2019, o prêmio Goncourt tem uma versão brasileira: a Embaixada da
França no Brasil, em colaboração com a Académie Goncourt e universidades
brasileiras, organiza o “Choix Goncourt du Brésil”. 

Este evento, por ocasião da FLIP+, celebrará a segunda edição do “Choix
Goncourt du Brésil”. Após meses de leituras e debates, que aconteceram este
ano com o difícil contexto da pandemia e graças à tecnologia digital,
estudantes de Departamentos de Francês de agora 9 universidades
brasileiras (UERJ, UFAM, UFC, UFF, UFMG, UFPE, UFPR, UnB, USP)

proclamarão o vencedor do segundo “Choix Goncourt du Brésil”, a partir da
última seleção 2019 do “Prix Goncourt” francês. 

Depois da proclamação do vencedor, um encontro exclusivo acontecerá
entre estudantes das duas primeiras edições (2019 e 2020), o escritor David
Diop e Pierre Assouline, jornalista e escritor francês membro da Académie
Goncourt. 
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Segunda edição do prêmio literário
"Choix Goncourt du Brésil" e
lançamento do livro de David Diop,
Irmão de Alma, vencedor da primeira
edição

4 de

dezembro

BRASIL | EVENTO ON LINE 

https://www.flip.org.br/
https://www.flip.org.br/
https://www.flip.org.br/
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Em outubro 2020, o quadrinho interativo GEMINI foi
indicado na categoria de melhor web quadrinho no
Troféu da HQMIX . GEMINI, de Rogi Silva e Clémence
Bourdaud foi um projeto coeditado pela Revista O Grito!

em parceria com o Consulado Geral da França em Recife
e os alunos da Escola de Design Nantes Atlantiques. 

O webquadrinho esta acessivel a través desse link : AQUI

A premiação será realizada dia 12 de dezembro em
formato on-line nas redes sociais do SESC ! 
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Troféu HQMIX – Premiação 
12

dezembro

BRASIL | EVENTO ONLINE 

https://hqmix.com.br/
https://hqmix.com.br/
https://hqmix.com.br/
https://14juilletnonordeste.editionlidu.com/
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As inscrições para o Curso Artivismos Feministas
Latinoamericanos seguem abertas ! O Curso Artivismos
Feministas Latinoamericanos é um espaço teórico-prático que
propõe o estudo e a criação coletiva partindo das principais
discussões dos feminismos latinoamericanos e
suas práticas artísticas associadas. 16 encontros virtuais e
sincrônicos serão administrado via Zoom em Português e
Francês do 11 janeiro até o dia 12 de março 2021.
O curso esta organizado pela associação Otratierra e conta com
o apoio do Consulado Geral da França em Recife. 

A associaçao Otratierra oferece também varios tipos de bolsas
para assegurar um acesso possivél para todos. 

Participantes: Pessoas franco/lusófonas interessadas nos
feminismos e sua história na América Latina, em práticas
criativas e artísticas, no ativismo e movimentos sociais, nos
estudos decoloniais, com ou sem experiência artística prévia,

residentes em qualquer parte do globo.

Insrições : otratierra.escoladeartivismos@gmail.com
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Até
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Inscrição abertas para o Curso Online :
Artivismos feministas latinoamericanos

https://www.instagram.com/otratierra.escola/?hl=fr
https://www.instagram.com/otratierra.escola/?hl=fr
https://www.instagram.com/otratierra.escola/?hl=fr
http://gmail.com/
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As candidaturas para graduação e Master nas universidades

francesas já estão abertas.As candidaturas podem ser feitas

para entrar no 1º, 2º ou 3º ano da graduação (Licence) ou

então 1º ou 2º ano do Master. O prazo para envio do dossiê é

até 15 de janeiro de 2021 para candidaturas em arquitetura e

1º ano da graduação ou 04 de março de 2021 para

candidaturas de 2º e 3º ano da graduação ou Master.

Não deixe de entrar em contato com o escritório do Campus

France Brasil da região ou acesse a página:

https://www.bresil.campusfrance.org/candidatura-via-

campus-france
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Ano letivo 2021-2022: candidaturas
abertas para estudar na França com
bolsa de estudos

Até

15 de

janeiro

 

https://www.bresil.campusfrance.org/candidatura-via-campus-france
https://www.bresil.campusfrance.org/candidatura-via-campus-france
https://www.bresil.campusfrance.org/candidatura-via-campus-france
https://www.bresil.campusfrance.org/candidatura-via-campus-france
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CONTATOS 

CONSULADO GERAL DA FRANÇA EM RECIFE
SERVIÇO DE COOPERAÇÃO E AÇÃO CULTURAL

Edifício BV Corporate – 10° Andar 

R. Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, 75 Boa Viagem  Recife - PE 51021-

410, Brasil

(81) 31 17 32 90

scac.recife-cslt@diplomatie.gouv.fr
Facebook : @ConsuladoGeraldaFrançaParaONordeste

Instagram : @nordeste.fr
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https://business.facebook.com/ConsuladoDaFrancaParaONordeste/?business_id=586528934822075&ref=bookmarks
https://www.instagram.com/nordeste.fr/

