
O Consulado Geral da França para o Nordeste em Recife tem o prazer de anunciar o

retorno da agenda cultural mensal do serviço de cooperação e ação cultural !
 

UMA AGENDA SOBRE O QUE?

Nossa agenda pretende apresentar as atividades conduzidas pelo Serviço de Cooperação e Ação Cultural (SCAC)

do Consulado Geral da França para o Nordeste em Recife. O SCAC é o serviço encarregado de conduzir a política

de cooperação cultural, universitária, científica, linguística, educativa e técnica da França no Nordeste do

Brasil. Esse amplo campo de atuação é baseado na antiga e forte tradição de cooperação entre a França e o

Brasil. Assim, cada atividade proposta pelo SCAC conta com a participação fundamental de parceiros brasileiros

e franceses.  

 

UMA AGENDA PARA QUE?

Porque uma agenda cultural é uma maneira de valorizar os artistas, produtores, pesquisadores, instituições

parceiras , profissionais, especialistas, franceses e brasileiros; 

Porque o Serviço de Cooperação e Ação Cultural (SCAC) pretende sempre ampliar suas parcerias e contatos; 

Porque a cultura e a ciência só fazem sentido se são partilhadas, questionadas e discutidas;

Porque o território de atuação do Consulado é imenso, é importante propor ferramentas que possam atingir a

um maior número de pessoas possível; 

E porque, antes de tudo, cada vez mais contar com a presença de vocês nas atividades propostas!

 

Aproveitamos também para lançar o nosso Instagram, que permitirá, junto com o nosso site, conter as

informações completas e sempre atualizadas da nossa programação: @nordeste.fr

 

Esperamos que vocês tenham tanto prazer em curtir a programação quanto tivemos em prepará-la.
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Conferência do filosófo francês
Grégoire Chamayou 

RECIFE |16H | AUDITÓRIO   

CÍRCULO DAS IDEIAS | CENTRO DE
CONVENÇÕES  DE PERNAMBUCO

O filósofo francês Grégoire Chamayou participará da XII

Bienal Internacional do Livro de Pernambuco ministrando

uma conferência sobre o seu último livro « A sociedade

ingovernável - Uma genealogia do liberalismo autoritário ».

A conferência será seguida de um bate papo.

 

 

8 

Out

"Na Sociedade ingovernavel, o filósofo Grégoire Chamayou

retorna de maneira estimulante à história filosófica das

"novas artes do governo" impulsionadas pelo mundo dos

negócios, principalmente nos Estados Unidos e na 

Grã-Bretanha." 

Amelie Quentel, Les Inrocks, novembro de 2018.

 

 

MAIS INFORMAÇÕES AQUI

26° seminário técnico-científico 
Brasil-França sobre as infecções sexualmente
transmissíveis, AIDS/HIV e Hepatites

7 - 8 

Out

O Ministério da Saúde  brasileiro tem um duradouro acordo de cooperação

técnica em pesquisa das temáticas ligadas à AIDS/HIV com as instituições

francesas de Assistência pública - Hospitais de Paris e a Agência Nacional de

Pesquisa sobre a AIDS e hepatites virais. Assim, todos os anos é organizado um

seminário franco-brasileiro em torno dessa parceira. Em 2019, o Ministério da

Saúde escolheu Recife para receber o evento, que ocorrerá nos dias 7 e 8 de

outubro e se dedicará à temática da tuberculose no quadro de infecção da

AIDS/HIV.

 

Esse evento fechado reunirá profissionais de saúde, bem como representantes

da sociedade civil e pesquisadores.

 

 

RECIFE

EVENTO FECHADO

 MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI

https://recife.consulfrance.org/RECIFE-Conferencia-do-filosofo-Gregoire-Chamayou-durante-a-XII-Bienal?var_mode=calcul
https://recife.consulfrance.org/RECIFE-Conferencia-do-filosofo-Gregoire-Chamayou-durante-a-XII-Bienal?var_mode=calcul
https://recife.consulfrance.org/RECIFE-26-Seminario-Tecnico-Cientifico-Brasil-Franca-sobre-as-infeccoes?var_mode=calcul
https://recife.consulfrance.org/RECIFE-26-Seminario-Tecnico-Cientifico-Brasil-Franca-sobre-as-infeccoes?var_mode=calcul


III Escola de RFID, Sensoriamento
e Recuperação de Energia
(EscRFID 2019)

AGENDA  CU L TURA L  -  OUTUBRO  2 0 1 9

CAMPINA GRANDE | UNIVERSIDADE
FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |

CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E
INFORMÁTICA

A  III Escola de RFID, Sensoriamento e Recuperação de Energia

(EscRFID  2019) acontecerá entre os dias  14 e 18 de outubro de

2019  na Universidade Federal de Campina Grande. Esse evento

internacional congrega pesquisadores renomados com o propósito

de promover uma formação de alto nível sobre identificação por

radiofrequência, em especial abrangendo os aspectos de

sensoriamento e recuperação de energia do ambiente. 

Dois pesquisadores de instituições francesas ministrarão um curso: 

- O professor Smail Tedjini da EPISAR- Grenoble INP dará um curso

intitulado “Stat of art and hot topic in RFID”

- O professor Mohamed Latrach da ESEO em Angers, ministrará

um curso sobre “Energy Recovery Techniques : potential uses in

low power communication system”

14-18

Out

3

VII Encontro Internacional de
Tradutores

7 - 11 

OutO VII Encontro Internacional de Tradutores, organizado pelo

Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal da

Paraíba e pela Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução

(ABRAPT), terá como tema central Onde o Sol Nasce Primeiro: a

Tradução em Contextos Emergentes. Esse tema toma emprestado o

epíteto de João Pessoa para chamar a atenção para o papel

despontante que a tradução e seus agentes, especialmente

tradutores, tradutoras e intérpretes, desempenham na linha de

frente de contextos emergentes de encontros, conflitos,

deslocamentos, inovação, novidade. O encontro contará com a

presença do professor francês Michael Oustinoff, especialista em

traductologia na Universidade de Nice Sophia Antipolis.

 

 

JOAO PESSOA | UNIVERSIDADE FEDERAL

DA PARAÍBA | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA

DE PESQUISADORES EM TRADUÇÃO

 
MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI

MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI

https://recife.consulfrance.org/Campina-Grande-III-Escola-de-RFID-Sensoriamento-e-Recuperacao-de-Energia?var_mode=calcul
https://recife.consulfrance.org/Joao-Pessoa-VII-Encontro-Internacional-de-Tradutores
https://recife.consulfrance.org/Joao-Pessoa-VII-Encontro-Internacional-de-Tradutores
https://recife.consulfrance.org/Campina-Grande-III-Escola-de-RFID-Sensoriamento-e-Recuperacao-de-Energia?var_mode=calcul
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PULSE(S)
Filipe Lourenço
(FR) 

L'Adaptation
Gabriel F. 

O dançarino e coreógrafo francês, Filipe
Lourenço apresentará no Brasil sua peça

coreográfica PULS(E)S. 

 

Formado desde a infância nas danças

tradicionais do Magrebe e na música árabe-

andaluza, Filipe Lorenço volta em PULSE(S) aos

seus primeiros amores coreográficos,

questionando tanto seu própio legado como a

atualidade destas culturas ancestrais. Reaviva

a memória destas danças (Allaoui, Touareg, Al-

Géroise…), muitas vezes reduzidas à sua

dimensão folclórica, no centro de um diálogo

aberto com o contemporâneo.

O diretor, dramaturgo e ator brasileiro Gabriel F.
apresentará sua peça L'Adaptation no FETEAG
em francês com legendas em português. 

Adaptação conta a história de personagens num
momento de adaptação como meio necessário
de sobrevivência: Um diretor teatral frustrado,

que não consegue sair de uma crise criativa e
decide mudar de profissão; Uma atriz recém
chegada à cidade grande, que necessita se
acostumar à solidão do novo estilo de vida; Uma
transsexual que adaptou seu corpo para poder
seguir vivendo nele; Um dinossauro que não
sabe se sobreviverá às adaptações de sua
espécie... Todos estão unidos por um drama em
comum: o medo de morrer, se transformar,
deixar de existir, como se alguém escrevesse ou
adaptasse suas histórias, recriando, agregando e,

o mais temível, eliminando personagens.

 
 

 

ANIMAGE
 
O Animage - Festival Internacional de Animação
de Pernambuco chega em 2019 a sua 10ª edição.

Nesse ano, o diretor francês Bruno Collet
apresentará seu filme  Mémorable    que foi

selecionado para a Mostra Competitiva do festival. 

 

Sinopse do filme: Recentemente, Louis, pintor e sua

esposa Michelle, vivem acontecimentos estranhos. O

universo ao seu redor parece estar mudando.

Lentamente, móveis, objetos, pessoas perdem seu

realismo. Eles estão se destruindo, às vezes se

desintegrando.

18 e 20 

Out

15 e 16 

Out

16,19,23

Out

16 OUT | RECIFE 

CENA CUMPLICIDADES 

 

19 OUT | FORTALEZA

BIENAL DE DANÇA |

DRAGÃO DO MAR | 21H 

 

23 OUT | SALVADOR -

FIAC | TEATRO VILA

VELHA |20H

 

 

 

 

 

18 OUT | CARUARU |

TEATRO RUI LIMEIRA

ROSAL | 20H

 

20 OUT | RECIFE |TEATRO

MARCO CAMAROTTI | 20H

 

 

 

 

 

 

RECIFE | CINEMA SAO LUIZ
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MAIS INFORMAÇÕES AQUI MAIS INFORMAÇÕES AQUI

MAIS INFORMAÇÕES AQUI

https://recife.consulfrance.org/RECIFE-Cena-Cumplicidades-Participacao-do-dancarino-Filipe-Lourenco
https://recife.consulfrance.org/Caruaru-Gabriel-F-no-FETEAG-com-Adaptacao?var_mode=calcul
https://recife.consulfrance.org/RECIFE-Bruno-Collet-participa-da-10%C2%AA-edicao-do-ANIMAGE?var_mode=calcul
https://recife.consulfrance.org/RECIFE-Cena-Cumplicidades-Participacao-do-dancarino-Filipe-Lourenco
https://recife.consulfrance.org/Caruaru-Gabriel-F-no-FETEAG-com-Adaptacao?var_mode=calcul
http://institutfrancaisdubresil.com.br/evento/recife-bruno-collet-participa-da-10-edio-do-animage


Leitura dramática e lançamento
do livro La Brûlure de Hubert
Colas traduzido por Jezebel De
Carli 
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MEU FESTIVALZINHO NO NORDESTE: 
 PAULINE ALPHEN NO RECIFE
 

24 - 25 

Out

La Brûlure : 
O texto coloca em evidência as problemáticas que envolvem uma

notícia sensacionalista. Em uma linguagem poderosa, carnal, lírica e

violenta, a peça se aproxima da tragédia com esse sacrifício humano.

A última réplica do texto é dirigida ao céu para exigir a

responsabilidade de tanta barbárie e do “por quê” da violência do

mundo de hoje” - Laurence Cazaux, A Matrícula dos Anjos.

Começamos com A Jovem Mulher que é a única que realmente

acredita na história. É por Ela que tudo começa. Ela afirma ter visto

um homem levar uma criança até uma esquina, espancá-la, violenta-

la e comê-la. No bairro, a comoção é geral. Crime verdadeiro ou

imaginação? Não se sabe. Pouco importa a verdade. Mas é necessário

que haja um crime a ser pago. É necessário um culpado para que a

comunidade possa lavar o horror que ela mesma provocou.

 

 

 
 
 

26 

Out

Franco-brasileira, Pauline Alphen escreve e publica nos dois idiomas.

Seus primeiros livros foram publicados no Brasil e depois na França,

onde ela mora agora. As influências cruzadas das literaturas sul-

americana e européia colorem uma caneta poética, com uma

imaginação repleta de sonhos e muito humor. Na França, ela se fez

conhecer com a saga Les Éveilleurs. 

Seus textos foram traduzidos para várias línguas, bem como

adaptações teatrais, musicais e coreográficas. 

24 de outubro : 
 - Intervenção na biblioteca estadual de Pernambuco e na

Universidade Federal de Pernambuco (departamento de francês e

letras francesas)

 

25 de outubro 
- Intervenção nas escolas de Bartolomeu de Gusmão e São Sebastiao

(Jaboatão dos Guararapes) e na Aliança Francesa
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SALVADOR | FIAC |

GOETHE INSTITUT | 18H

RECIFE | EVENTO

FECHADO
MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI

MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI

https://recife.consulfrance.org/Salvador-FIAC-Leitura-dramatica-e-Lancamento-do-Livro-La-Brulure-de-Hubert?var_mode=calcul
https://recife.consulfrance.org/RECIFE-Meu-Festivalzinho?var_mode=calcul
https://recife.consulfrance.org/RECIFE-Meu-Festivalzinho?var_mode=calcul
https://recife.consulfrance.org/Salvador-FIAC-Leitura-dramatica-e-Lancamento-do-Livro-La-Brulure-de-Hubert?var_mode=calcul
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Jornada teórica e metodológica
sobre comunicação e imaginário 28 -30

Out

Na ocasião da Jornada teórica e metodológica sobre

comunicação e imaginário, o departamento de comunicação da

UFPE convida o professor Vincenzo Susca da universidade Paul

Valéry, em Montpellier, para ministrar uma palestra. 

 

O evento faz parte do convênio de cooperação internacional entre a
Universidade Paul Valéry, em Montpellier e a Universidade Federal de
Pernambuco. Os pesquisadores envolvidos identificaram o território do
imaginário simbólico dos meios de comunicação como lugar de
reflexão e construção de problemáticas de pesquisa, tendo como
pergunta central quais as implicações e construções de sentidos que os
imaginários tecnologicamente midiatizados provocam na atuação de
afetos e mobilizações sociais.

6

RECIFE |

CENTRO DE ARTES E
COMUNICAÇÃO DA UFPE

MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI

XVIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE
QUALIDADE DE SOFTWARE (SBQS 2019) 28 -01

novO Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software (SBQS) é um evento anual da

Comissão Especial de Engenharia de Software da Sociedade Brasileira de

Computação (SBC) e tornou-se um fórum em que a comunidade científica e a

indústria da área de software se encontram para compartilhar experiências,

discutir problemas e soluções da área de  qualidade de software e estabelecer

novas parcerias. O SBQS conta em seu comitê de programa com a participação de

diferentes pesquisadores do Brasil e de outros países, tal como a França. Esse ano

o evento contará com a participação da pesquisadora Kathia Marçal, professora
associada na Universidade Politécnica de Hauts-de-France.

 

O SBQS conta com uma média de 250 participantes, entre alunos de pós-

graduação (mestrado e doutorado), professores e profissionais da indústria. Esse

caráter misto vem da própria característica do assunto abordado (Qualidade de

Software), do enfoque na discussão, não apenas de aspectos teóricos, mas de

experimentos práticos na indústria e da realização do Encontro da Qualidade e

Produtividade em Software (EQPS) do Programa Brasileiro de Qualidade e

Produtividade  em Software, em conjunto com o evento, apresentando os projetos

do ciclo em andamento.

FORTALEZA |

UNIVERSIDADE DE
FORTALEZA (UNIFOR)

MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI

https://recife.consulfrance.org/RECIFE-Jornada-teorica-e-metodologica-sobre-comunicacao-e-imaginario?var_mode=calcul
https://recife.consulfrance.org/RECIFE-Jornada-teorica-e-metodologica-sobre-comunicacao-e-imaginario?var_mode=calcul
https://recife.consulfrance.org/FORTALEZA-XVIII-SIMPOSIO-BRASILEIRO-DE-QUALIDADE-DE-SOFTWARE-SBQS-2019?var_mode=calcul
https://recife.consulfrance.org/FORTALEZA-XVIII-SIMPOSIO-BRASILEIRO-DE-QUALIDADE-DE-SOFTWARE-SBQS-2019?var_mode=calcul
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CONTATOS 

 
CONSULADO GERAL DA FRANÇA PARA O NORDESTE 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

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

