
AGENDA CULTURAL
CONSULADO GERAL DA FRANÇA PARA O NORDESTE EM RECIFE

NOVEMBRO  2 0 2 0

1



AGENDA  CU L TURA L  -  NOVEMBRO  2 0 2 0

MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI

MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI

O Festival Varilux esta de volta nos cinemas do Brasil ! A edição

2020 do Varilux estival acontecerá a partir do dia 19 de

novembro com uma programação inedita. 

Depois de uma edição virtual em maio que permitiu dar acesso

durante quatro meses a 50 filmes franceses de produção

recente, de forma inteiramente gratuita, o festival decidiu voltar

a uma forma presencial conservando o respeito às normas

sanitárias em vigor. 
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O festival de cinema francês Varilux
esta de volta 

a partir

do 19 de

nov

BRASIL | EVENTO PRESENCIAL 

Podcast sobre Realidade Virtual 
9-30 

 de nov

BRASIL |  ON LINE

O Consulado Geral da França para o Nordeste em Recife e o

serviço audiovisual da Embaixada da França no Brasil em parceria

com Festival New Images (FR) lanca em novembro um podcast

sobre realidade virtual. Com convidados especiais, você poderá

descobrir a riqueza da realidade virtual em França e no Brasil

através das temáticas : amor, música e corpo. Serão 3 episódios a

serem disponibilizados em francês e português durante o mês de

novembro, a partir do dia 9. 

Esse podcast faz parte do evento Novembre Numérique festival

que celebra a cultura francófona e digital em suas mais variadas

particularidades.

http://www.variluxcinefrances.com.br/
http://www.variluxcinefrances.com.br/
http://www.variluxcinefrances.com.br/
https://www.facebook.com/events/362382511519323/
https://www.facebook.com/events/362382511519323/
https://www.facebook.com/events/362382511519323/
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As inscrições para o Curso Artivismos Feministas

Latinoamericanos estão 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 para o Nordeste

em Recife

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 

MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI
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Inscrições abertas para o Curso
Artivismos Feministas
Latinoamericanos

até

dezembro

BRASIL | EVENTO ON LINE 

http://gmail.com/
http://gmail.com/
https://www.facebook.com/otratierra.escola
https://www.facebook.com/otratierra.escola
https://www.facebook.com/otratierra.escola
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Até 20 de

Outubro

Turismo Sustentável: uma das
respostas à crise da Covid-19

NORDESTE 

Você trabalha com Cultura ou Turismo? O projeto “Turismo e

Cultura Sustentáveis: uma das respostas à crise da Covid-19”,

idealizado pela Embaixada da França no Brasil, junto ao

Consulado Geral da França para o Nordeste em Recife e às

Alianças Francesas de Salvador, Recife e Fortaleza, acaba de

divulgar o primeiro boletim sobre os impactos da pandemia.

accessivél no site do Consulado (é so cliquar em Mais

informações aqui). 

Ainda dá tempo para participar da pesquisa realizada sob a

responsabilidade do grupo de pesquisa Logos – Comunicação

Estratégica, Marca e Cultura da Universidade Federal da Bahia.

Você pode respondê-la aqui : LINK 

MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI

https://pt.surveymonkey.com/r/pesquisaturismoecultura
https://pt.surveymonkey.com/r/pesquisaturismoecultura
https://recife.consulfrance.org/1o-Boletim-da-pesquisa-Turismo-e-Cultura-Sustentaveis-uma-das-respostas-a-crise
https://recife.consulfrance.org/1o-Boletim-da-pesquisa-Turismo-e-Cultura-Sustentaveis-uma-das-respostas-a-crise
https://recife.consulfrance.org/1o-Boletim-da-pesquisa-Turismo-e-Cultura-Sustentaveis-uma-das-respostas-a-crise
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MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI

O objetivo geral do programa de Assistentes brasileiros de

língua portuguesa na França é de oferecer a oportunidade a

estudantes brasileiros de familiarização com a língua e a

cultura francesas, de levar aos estabelecimentos escolares a

autenticidade da sua língua e a riqueza da sua cultura.

Este programa está aberto a todos os estudantes brasileiros, 

 de 20 a 30 anos de idade, matriculados em último ano de

graduação no momento de sua candidatura, caso já tenham

um curso superior completo, matriculados em outro curso

superior (uma segunda graduação, mestrado, doutorado ou

especialização) o matriculados numa universidade brasileira

em letras, línguas estrangeiras ou qualquer outro curso e

com bom conhecimento da língua francesa (nível B1 do

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas).

O formulário de inscrição pode ser consultado e retirado na

página eletrônica do France Education International, no

seguinte endereço: LINK 
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Assistentes brasileiros de língua portuguesa
na França - Ano letivo 2021-2022

Até

23 de nov

 

https://br.ambafrance.org/Assistentes-brasileiros-de-lingua-portuguesa-na-Franca-Ano-letivo-2021-2022
https://br.ambafrance.org/Assistentes-brasileiros-de-lingua-portuguesa-na-Franca-Ano-letivo-2021-2022
https://br.ambafrance.org/Assistentes-brasileiros-de-lingua-portuguesa-na-Franca-Ano-letivo-2021-2022
https://www.ciep.fr/assistants-langue-france/pays-concernes
https://www.ciep.fr/assistants-langue-france/pays-concernes
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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
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https://business.facebook.com/ConsuladoDaFrancaParaONordeste/?business_id=586528934822075&ref=bookmarks
https://www.instagram.com/nordeste.fr/

