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O ano de 2018 termina rico em
eventos culturais para a Aliança
Francesa de Porto Alegre.
Contamos com os rendez-vous
que já se tornam tradicionais
na cidade e que pontuaram os
últimos meses, como a Festa
da Francofonia, a Fête de la
Musique, o Prêmio Aliança
Francesa de Arte Contemporânea
e, claro, o Festival da Canção
Francesa.
Um ano bem agitado no Brasil.
E dezembro chega com as férias
para um merecido descanso.
A Aliança Francesa celebra o
encerramento das atividades
do ano com um show gratuito
da banda instrumental Pata
de Elefante. Em janeiro e
fevereiro, voltaremos cheios de
energia com os cursos de francês
intensivos de verão. Além disso,
com novo endereço na Zona Sul,
na Av. Wenceslau Escobar, 2923
sala 409. Confira!
Bonnes fêtes de fin d'année et belle
entrée en 2019 !

MÚSICA
1º de dezembro
Francesa OKO DJ no 5º Kino Beat
07 de dezembro
Show da Pata de Elefante
FEIRA DE OPORTUNIDADES
04 a 07 de dezembro
AFPOA Moinhos
CALENDÁRIO DE CURSOS 2019
CURSO INTENSIVO
14 de janeiro a 28 de janeiro
AFPOA Moinhos e Zona Sul
CURSO INTENSIVO
06 de fevereiro a 20 de fevereiro
AFPOA Moinhos e Zona Sul
CURSO REGULAR PRIMEIRO MÓDULO BIMESTRAL
11 de março a 18 de maio
AFPOA Moinhos e Zona Sul
CURSO REGULAR SEGUNDO MÓDULO BIMESTRAL
16 de maio a 20 de julho
AFPOA Moinhos e Zona Sul
CURSO REGULAR TERCEIRO MÓDULO BIMESTRAL
03 de agosto a 05 de outubro
AFPOA Moinhos e Zona Sul
CURSO REGULAR QUARTO MÓDULO BIMESTRAL
07 de setembro a 14 de dezembro
AFPOA Moinhos e Zona Sul
CURSO UNIVERSITÁRIO, SEXTAS-FEIRAS
Primeiro semestre, de 05 de abril a 05 de julho
Segundo semestre, de 30 de agosto a 29 de novembro
AFPOA Moinhos e Zona Sul
CURSO INTENSIVO DE INVERNO
22 de julho a 01 de agosto
AFPOA Moinhos e Zona Sul

MÚSICA

Francesa OKO DJ no 5º Kino Beat
Realização: AFPOA, Kino Beat e Ministério da Cultura
Patrocínio: Timac Agro Apoio: Instituit Français

A francesa OKO DJ
apresenta repertório eclético
com sons contemporâneos
e futuristas, passando pela

música dos anos 1980. Tem
sido elogiada pelo ecletismo
e pela qualidade de suas
seleções, quebrando barreiras
entre gêneros e ritmos. Os sets
de OKO DJ são marcados por
sabor e liberdade únicos.
A francesa se apresenta no
Cornucópia Sunset do
5º Kino Beat.
1º de dezembro
19h, Vila Flores
Rua São Carlos, 753

Pata de Elefante na AFPOA
Realização: AFPOA e Ministério da Cultura

Apostando em melodias, riffs
e grooves envolventes, a Pata
de Elefante leva seu rock
instrumental para um público
acostumado a ouvir música
com vocal. O show celebra o
encerramento das atividades
da AFPOA em 2018. À ne pas
manquer !
07 de dezembro
21h, AFPOA Moinhos
Rua Dr. Timóteo, 752

Patrocínio: Timac Agro

FEIRA DE OPORTUNIDADES

Saiba como estudar, trabalhar,
fazer negócios, viajar ou
viver na França, com aula
experimental, palestra e
apresentações.
04 de dezembro, terça-feira
17h30 às 18h30
Expositores informam sobre
como estudar na França,
realizar viagens culturais e
linguísticas, projeto profissional
e de vida no Québec e como
fazer negócios com a França.

06 de dezembro, quinta-feira
17h30 às 18h30
Expositores informam sobre
como estudar na França,
realizar viagens culturais e
linguísticas, projeto profissional
e de vida no Québec e como
fazer negócios com a França.

19h às 19h30
Aula experimental

19h às 21h
Palestra: Viver e trabalhar no
Québec. Oportunidades no
setor de TI.

05 de dezembro, quarta-feira
17h30 às 18h30
Expositores informam sobre
como estudar na França,
realizar viagens culturais e
linguísticas, projeto profissional
e de vida no Québec e como
fazer negócios com a França.
19h às 20h
Apesentação da Universidade
de Montréal
20h30 às 21h
CAMPUSFRANCE,
Estudos na França

07 de dezembro, sexta-feira
19h às 21h
Festa dos alunos

De 04 a 07 de dezembro
AFPOA Moinhos
Rua Dr. Timóteo , 752
Para a aula experimental,
a palestra e as apresentações,
faça a sua reserva (51) 3222.6070
ou secretaria@afpoa.com.br

CURIOSIDADES

On se fait la bise ?

A bise é o jeito francês
tradicional de cumprimentar.
Esse carinhoso costume pode
parecer estranho para muitos
estrangeiros (anglófonos e
asiáticos, majoritariamente)
que visitam a França.
O gesto simples esconde,
porém, um significado e
um código complexo, que
tentaremos apresentar para
vocês saberem quem,
como e quando
cumprimentar com beijos na
sua próxima viagem.
Faire la bise é dar beijo na
bochecha para cumprimentar
a família, os amigos,

os amigos dos amigos,
os colegas de trabalho.
Antigamente, se aplicava
somente de mulher a mulher ou
de mulher a homem, mas em
certas regiões (principalmente
no sul da França, como
Córsega, Marselha etc.),
se estende aos homens para
cumprimentar os amigos “do
peito” e, pouco a pouco,
vai ganhando terreno nas
demais regiões.
O aspecto mais intrigante desta
prática é sempre em saber
quantos beijos dar.
Para responder esta pergunta,
consulte o mapa!

VOCÊ CONHECE?

L'université de Montréal
Montrealense por suas
raízes, internacional por
vocação, a Université
de Montréal é uma das
principais universidades
de pesquisa do mundo.
Fundada em 1878, conta
com 15 faculdades e escolas,
reúne 2.500 professores
e pesquisadores, mais de
65.000 estudantes e forma
12.000 alunos por ano.
Os cerca de 550 acordos que
ligam a Universidade de
Montreal a instituições de
ensino superior em 50 países
são oportunidades para
nossos alunos colaborarem
com pesquisadores de

todo o mundo. Mais de 600
programas são oferecidos
em todas as áreas do
conhecimento!
A UdeM classifica-se em 90º
lugar no prestigioso ranking
do Times Higher Education.
Saiba mais em:
www.admission.umontreal.ca/

TÉMOIGNAGE

Um semestre em Cannes
Após ter feito uma
formação para professores
com a equipe do Campus
International de Cannes na
AFPOA, voei até lá em 2018
e vivi um semestre muito
especial. A infraestrutura
da cidade permite que seja
palco de manifestações ao
longo de todo o ano, e tive a
sorte de acompanhá-las.
Em janeiro, reconheci
o território: a natureza
exuberante mesmo num
inverno rigoroso e pessoas do
mundo inteiro num só lugar.
Em fevereiro, o Festival
Internacional do Jogo veio
alegrar crianças e adultos.

O público pôde testar desde
jogos de tabuleiro até escape
games e realidades virtuais,
além de conhecer os destaques
do ano. Em março, comecei
a estudar cinema, teatro e
história da arte no Campus
e aprendi muito. Também
fiquei impressionada com
o desempenho atlético dos
candidatos nas gravações do
programa Ninja Warrior.
Em abril, ocorreu o primeiro
Festival de Séries de Cannes.
Sem fazer distinção de
gênero, o prêmio especial de
interpretação foi dado a uma
equipe de atores, valorizando o
trabalho de coletivo.

TÉMOIGNAGE

Cours de Civilisation
française de la Sorbonne
Aprendi francês
morando na França.
Melhor experiência que
poderia ter tido, sempre
recomendo. Cheguei a
Paris dizendo apenas
bonjour e saí de lá fluente
no idioma. Devo muito
disso ao Curso de Línguas

e Civilização Francesa da
Sorbonne – e à convivência
com falantes do idioma, bien
sûr. Além da gramática e da
fonética, o curso inclui aulas
de civilização, que abordam
assuntos históricos, políticos,
socioeconômicos e culturais,
o que permite que o aluno

Tess Pinto,

professora de francês da AFPOA

De quebra, em abril,
Cannes também sediou
o primeiro Red Bull Air
Race da França. Em maio,
o Festival de Cinema
lotou mais uma vez a
cidade. Ver filmes inéditos
no palácio dos festivais
e depois ficar torcendo
na hora da premiação é
incrível, assim como ver

compreenda e se integre
à cultura francesa. Tive
o prazer de acompanhar
algumas dessas palestras
no tradicional auditório
da Sorbonne.
Adorei o método e
a competência dos
professores e, hoje,
percebo o reconhecimento
internacional do diploma
dessa instituição.
Uma experiência à ne
pas oublier!

filmes clássicos projetados na
praia - nos dois casos, com
a participação dos artistas
envolvidos. Em junho, foi
a vez do Midem Beach e
do Cannes Lions, festivais
de música e criatividade,
respectivamente.
Na programação, palestras,
exposições, mesas redondas,
shows e festas à beira
da praia. Em julho, para
fechar o semestre, a França
foi campeã do mundo de
futebol e as ruas foram
tomadas de azul, branco
e vermelho, numa grande
festa nacional.

Julia Assef,

Assessora de Comunicação da AFPOA

MÉDIATHÈQUE DA AFPOA

O ano de 2019 vai começar
novinho em folha
Novo também em livros,
filmes e móveis!
A Mediateca da AFPOA
será toda repaginada e
começará o ano ainda mais
aconchegante e enriquecida.
Buscando uma aproximação
significativa na relação entre
biblioteca e público, rumo
ao conceito de bibliothèque
troisième lieu, o espaço será
remodelado para favorecer
as trocas informais e
integrativas. Os resultados
serão um mobiliário mais
convidativo e um acervo
renovado dos itens de maior
preferência dos usuários.
A coleção de livros com CD
será ampliada, tornando o
desenvolvimento de algumas
competências ainda mais
divertidas e dinâmicas!
Os filmes ganharão títulos
que fizeram sucesso no
último Festival Varilux de
Cinema Francês.
E a Collection Bibliothèque
de l’Apprenant completará a
valorização do acervo com
novidades.
O público no coração da
Mediateca!

MÓDULO 1

Dias da semana
Cursos de segunda-feira
Cursos de terça-feira
Cursos de quarta-feira
Cursos de quinta-feira
Cursos de sábado

Período
11 de março a 06 de maio
12 de março a 07 de maio
13 de março a 15 de maio
14 de março a 09 de maio
16 de março a 18 de maio

MÓDULO 2

Cursos de segunda-feira
Cursos de terça-feira
Cursos de quarta-feira
Cursos de quinta-feira
Cursos de sábado

20 de maio a 15 de julho
21 de maio a 16 de julho
22 de maio a 17 de julho
16 de maio a 18 de julho
25 de maio a 20 de julho

MÓDULO 3

Cursos de segunda-feira
Cursos de terça-feira
Cursos de quarta-feira
Cursos de quinta-feira
Cursos de sábado

05 de agosto a 01 de outubro
06 de agosto a 01 de outubro
07 de agosto a 02 de outubro
08 de agosto a 03 de outubro
03 de agosto a 05 de outubro

MÓDULO 4

CALENDÁRIO
DE INÍCIO DAS AULAS 2019

Cursos de segunda-feira
Cursos de terça-feira
Cursos de quarta-feira
Cursos de quinta-feira
Cursos de sábado

07 de outubro a 02 de dezembro
08 de outubro a 03 de dezembro
09 de outubro a 04 de dezembro
10 de outubro a 05 de dezembro
19 de outubro a 14 de dezembro

Cursos de 12 semanas para Estudantes (36 horas)
1° semestre: 05 de abril a 05 de julho, às sextas-feiras
Cursos de 12 semanas para Estudantes (36 horas)
2° semestre: 30 de agosto a 29 de novembro, às sextas-feiras
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