
L I T T E R A T U R A

O  Escritório do Livro 
da Embaixada da França 
no Brasil promove o in-
tercâmbio entre o públi-
co brasileiro e os escri-
tores, autores franceses 
e francófonos para 
colóquios universitários, 
salões literários, lança-
mento de traduções, etc.
 
Confira sua página Facebook para ter dicas 



R a d i o

A rádio francesa Radio Nova convida 
através do programa Grettings from home, 
rádios do mundo inteiro a compartilhar suas 
ondas. Na forma de cartão postal radiofôni-
co, a Radio Nova recebeu notícias de vários 
lugares no Mundo. 

Assim, a rádio Frei Caneca de Recife, cujo 
programador musical é Patricktør4, foi 
convidada para enviar um cartão musical ! 



C i n e m a

A pagina Facebook 
do serviço audiovisual 
da França , @cinefrance 
compartilha com você 
todos os dias dicas 
sobre o cinema francês 
e francófonos. Cinefrance 
foi desenvolvido pelo 
Serviço Audiovisual da 
Embaixada da França para 
reforçar a promoção do Audiovisual francês 
no Brasil e disponibilizar informações para os 
profissionais, os parceiros da Cinemateca e de 
forma geral para os cinéfilos que gostam do 
cinema francês.



M Ú s i c a 
Ojazzista Samy Thiébault acaba de 
anunciar que seu 
álbum “Sympahonic 
Tales” está 
c o n c o r r e n d o 
no Les Victoires 
du Jazz 2020 , 
famosa competição 
francesa que premia 
artistas de jazz. O 
álbum foi indicado na Categoria álbum de 
Jazz.  Em 2019, tivemos o prazer de receber 
Samy Thiébault no Nordeste, em turnê 
organizada em parceria com a rede das 
Alianças Francesas. Com músicos locais, 
ele se apresentou em Fortaleza, Aracaju, 
Salvador, João Pessoa e Recife.  

crédit : Youri Lenquette



A r t e s  c ê n i c a s 

Para acompanhar os profissionais do setor 
da dança e também seguir nutrindo a curio-
sidade de todos pela cultura coreográfica, o 
Centro Nacional da Dança da França liberou 
o acesso para vários conteúdos : aulas, en-
trevistas com coreógrafos, filmes e biografias.  



Artes visuais 

E possível visitar o Instituto das Culturas 
do Islã em Paris sem sair de casa. 

Com a exposição, Crenças: Fazer e des-
fazer o invisível, o Instituto e África in Visu, 
questionam o poder evocativo das reli-
giões, superstições e mitos do continente 
africano, reivindicado pelos artistas como 
um local de experimentação, mudanças, 
atritos e negociações.

crédit : Benedicte Kurzen e Sanne de Wilde



Lingua francesa e 
educação

O serviço de cooperação educativa e linguís-
tica da Embaixada da França e está realizando 
webinários semanais para a comunidade de 
professores de francês no Brasil. 

Todas as quartas, esses encontros virtuais 
trazem a oportunidade de seguir webinários de 
comunicação ou de formação e de criar um mo-
mento de trocas bem como manter o vínculo com 
os colegas durante o período de confinamento. 
As inscrições são feitas por meio do site IFprofs 
Brésil (link embaixo). 



C i ê n c i a

As universidades francesas seguem 
oferecendo aulas à distância, assim como 
realizando seus processos de recruta-
mento. Neste contexto, o Institut Polytech-
nique, instituição que reúne cinco presti-
giosas escolas de engenharia francesas, 
realizará nas próximas semanas uma série 
de webinars para estudantes brasileiros.

Os eventos on-line acontecerão nos próxi-
mos dias 15, 20 e 28 de maio, sempre às 
10 horas. Para participar, é preciso reali-
zar inscrição através do site. Nas sessões, 
serão apresentados os programas de 
master em engenharia e os participantes 
poderão tirar suas dúvidas sobre os cur-
sos e o processo seletivo.


