MARÇO 2017
Para comemorar o mês da Francofonia, muitas novidades em março na
Aliança Francesa de Fortaleza!
As informações pedagógicas:
De 6 de março à 7 de abril : matrículas abertas para o testes de
proficiência internacionais DELF-DALF !
Novos cursos, matrículas abertas:
- Preparatório DELF B1 e B2
- Ateliês de gramática para iniciantes e para intermediários ou
avançados
- Curso de francês para viagem
- Curso de conversação na sexta à tarde
- Francês Express Semi-intensivo: 1 vez por semana na sexta ou 2
vezes por semana - Início das aulas : 17 de março ou 3 de abril
Saiba mais e entre en contato com a secretaría

As informações culturais:

Sábado, dia 11 de março, de 9h às 18h
na AF: feira da gastronomia francesa e
feira de livros em francês (saiba mais
aqui)

Segunda, 13 de março, 16h-20h, Unilab,
Redenção
Para comemorar a francofonia, a Aliança
Francesa de Fortaleza e o Consulado da
França em Recife se deslocam para
Redenção para uma fala sobre "o francês
como língua internacional".
Também terá a mostra do filme francês
Lumumba de Raoul Peck, sobre um herói
da independência do Congo,
acompanhado de um debate.

Terça, dia 14 de março, 8h30-11h30
Centro das Humanidades, UECE
Iº Forum da Francofonia

Terça, dia 14 de março, a partir das
18h30 na AF: concurso do slam (saiba
mais aqui)

Quinta, dia 16 de março,
14h-17h: Workshop na escola Porto
Iracema das Artes
Às 19h15 na AF: concerto de kora do
músico do Mali Adama Keita (saiba mais
aqui)

Segunda, dia 20 de março,
Apresentação das possibilidades de
intercâmbios e dos estudos na França
ministrada por uma representante do
Campus France
Às 11h: na UECE
Às 15h: na UFC
Às 19hna AF:
Terça, dia 21 de março,
Às 11h na UNIFOR: Apresentação das
possibilidades de intercâmbios e dos
estudos na França ministrada por uma
representante do Campus France
13h-17h: Reuniões individuais com a
representante do Campus France*.
VAGAS LIMITADAS!
* Inscrições por e-mail:
recife@campusfrancebrasil.com.br
(Saiba mais aqui)

Quinta, dia 23 de março às 19h na AF:
para comemorar o dia internacional da
água, filme documentário « la soif du
monde » de Yann Arthus-Bertrand.
As mais bonitas paisagens do mundo
através de imagens aéreas.
Mais informações aqui

