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Saíram os indicados ao Trofeu HQMIX deste ano e estamos muito

felizes de anunciar que o quadrinho interativo GEMINI foi indicado na

categoria de melhor web quadrinho. GEMINI,  de Rogi Silva e

Clémence Bourdaud foi um projeto coeditado pela Revista O Grito!

em parceria com o Consulado da França Para no Nordeste 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.

https://14juilletnonordeste.editionlidu.com/
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MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI

MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI

Dentro da parceria estabelecida entre o NordesteLAB e o

Consulado Geral da França para o Nordeste em Recife, o

Laboratório contará com a participação de Florencia Gil e
Ricardo Monastier como consultores. Ambos atuam como

agentes de vendas na França, profissionais responsáveis pela

difusão comercial de obras por diferentes territórios. Eles

participarão de masterclasses e consultorias individuais aos 08

projetos selecionados, abordando temas como

internacionalização, relacionamento com agentes de vendas,

circuito de festivais, e estratégias de difusão internacional de

obras audiovisuais. 
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Participação de Florencia Gil e Ricardo
Monastier no Laboratório do
NordesteLAB 

19 de out 

- 

13 de nov

SALVADOR | EVENTO ON LINE 

Chamada a participação - Concurso
de escrita "Travessias: Habitar e
repensar o nosso espaço cotidiano à
prova no confinamento" 

até 28 de

out

BRASIL |  CHAMADA
NACIONALA Embaixada da França no Brasil, em colaboração com o

Coletivo 614, tem o prazer de convidá-los para um concurso

de escrita que ocorrerá de 28 de setembro a 28 de outubro

de 2020. Será a ocasião de refletir de maneira criativa sobre o

contexto que atravessamos este ano.

https://nordestelab.com.br/
https://nordestelab.com.br/
https://nordestelab.com.br/
https://br.ambafrance.org/Chamada-a-participacao-Concurso-de-escrita-Travessias-Habitar-e-repensar-o
https://br.ambafrance.org/Chamada-a-participacao-Concurso-de-escrita-Travessias-Habitar-e-repensar-o
https://br.ambafrance.org/Chamada-a-participacao-Concurso-de-escrita-Travessias-Habitar-e-repensar-o
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MEU FESTIVALZINHO #6
Festival infantojuvenil de literatura

8 - 28 

out

BRASIL | EVENTO ON LINE
(PARTICIPAÇÃO SOB
DETERMINADAS CONDIÇÕES)

Para sua sexta edição, Meu Festivalzinho continua

homenageando a literatura infantil e fazendo descobrir a

riqueza da criatividade francesa e brasileira.
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Até 20 de

Outubro

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

NORDESTE 

O projeto “Turismo e Cultura Sustentáveis: uma das respostas à

crise da Covid-19” busca identificar soluções para os setores da

cultura e do turismo diante da crise gerada pela pandemia.

Para tanto, procura mobilizar profissionais destes segmentos,

tanto da França quanto do Brasil para dialogar sobre o tema.

Este projeto - idealizado pela Embaixada da França no Brasil

junto ao Consulado Geral da França em Recife e às Alianças

Francesas do Nordeste - tem como primeira etapa uma

pesquisa para avaliar os impactos da crise nos setores já

mencionados e entender como os profissionais desses campos

já estão implementando soluções e criando perspectivas de

enfrentamento à crise. 

Assim, está em andamento uma pesquisa que tem como

público principal os agentes da cultura e turismo nos Estados

da Bahia, Ceará e Pernambuco. O formulário para

preenchimento encontra-se disponível no seguinte link: AQUI

Agentes da cultura e do turismo : participem da nossa
pesquisa!
 

MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI

https://pt.surveymonkey.com/r/pesquisaturismoecultura
https://br.ambafrance.org/Turismo-Sustentavel-uma-das-respostas-a-crise-da-Covid-19
https://br.ambafrance.org/Turismo-Sustentavel-uma-das-respostas-a-crise-da-Covid-19
https://br.ambafrance.org/Turismo-Sustentavel-uma-das-respostas-a-crise-da-Covid-19
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MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI

A Embaixada da França criou em 2001 a Rede Francesa de

Estudos Brasileiros (REFEB) para ajudar os pesquisadores em

Ciências Humanas e Sociais cujo objeto de estudo ou de

pesquisa necessita de uma estada no Brasil, a partir do nível

acadêmico Master 2.Uma ajuda, de 900 euros/por mês, aplica-

se nos casos de estada com duração de 3 a 6 meses. 

Os candidatos devem ter menos de 35 anos no prazo final da

submissão de candidatura, uma nacionalidade francesa ou

europeia, atuar na França em um laboratório de ciências sociais

no âmbito de um Master 2, de um doutorado ou ainda de um

pós-doutorado.Para se candidatar, é necessário baixar o dossiê

de candidatura disponivél no site da Embaixada da França no

Brasil e seguir as instruções.
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Lançamento do edital REFEB 2021
Até

 6 de nov

 

A chamada completa e o formulário de candidatura estão disponíveis

no site da Embaixada da França no Brasil : AQUI

Rodas de conversa com defensoras e
defensores do meio ambiente

MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI

Até

 15 de out

 

Em outubro, segue a série de

webinários regionais sobre

defensoras e defensores

ambientais. 

Todas as quintas-feiras, sempre

às 15h - horário de Brasília.

Os webinários são resultado de

uma parceria entre o ACNUDH, a

Embaixada da França no Brasil, 

o Fundo Casa Socioambiental,

PNUMA,ONU Mulheres, União

Europeia e WWF-Brasil.

https://br.ambafrance.org/Lancamento-do-edital-REFEB-2021
https://br.ambafrance.org/Lancamento-do-edital-REFEB-2021
https://br.ambafrance.org/Lancamento-do-edital-REFEB-2021
https://br.ambafrance.org/Lancamento-do-edital-REFEB-2021
https://defambiental.eco.br/
https://defambiental.eco.br/
https://defambiental.eco.br/
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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

6

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

