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No final de 2015, Paris 
vai sediar a COP 21, a 
conferência, que tem 
como objetivo obter 
um acordo universal 
sobre o clima, a fim de 
manter o aquecimento 
climático abaixo de 2°C. 
As primeiras discussões 
ocorreram no Rio de 
Janeiro, em 1992, por 
ocasião da Cúpula da 
Terra.

Ainda é longo o caminho 
em direção a uma tomada 
de consciência global 
dos efeitos devastadores 
de um aumento das 
temperaturas. E é esse 
o tema da exposição 
proposta em colaboração 
com a Ulbra em novembro. 
A AFPOA organiza 
também um concurso 
intitulado “A natureza 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

invade os muros” no 
qual: a criatividade 
e o engajamento dos 
estudantes darão cores aos 
muros da escola.

A Bienal do Mercosul e a 
Feira do Livro se destacam 
neste final de ano em Porto 
Alegre. Na primeira, a 
participação francesa será 
marcada pela presença 
de duas jovens curadoras 
– Estelle Nabeyrat e Ida 
Soulard – na criação da 
Escola Experimental 
de Curadoria em 
ArtEducação. Já 
na Feira do Livro, a 
jornalista Annick Cojean 
e a cartunista Willis from 
Tunis – pseudônimo de 
Nadia Khiari – debaterão 
o papel das mulheres nas 
zonas de conflitos. O autor 
Caryl Ferey participará do 



MUDANÇAS CLIMÁTICAS

projeto Tu Frankestein 4, 
com escritores brasileiros e 
europeus.

A segunda edição do 
seminário Les Doctoriales 
vai reunir em novembro 
100 doutorandos 
brasileiros e franceses 
em Bento Gonçalves. 
Uma experiência única 
no Brasil, que permite a 
jovens pesquisadores entrar 
em contato com atores 
socioeconômicos e a se 
preparar para o pós-tese.

Enfim, o Campus France, 
agência oficial de promoção 
dos Estudos Superiores 
na França, organiza uma 
caravana informativa 
com várias universidades 
francesas no Rio Grande 
do Sul a partir de 15 de 
novembro.
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ENCONTRO

01 a 11 de outubro
Focus Multidisciplinar
Paris 

08 a 12 de novembro 
Seminário Les Doctorales
Villa Michelon, 
Bento Gonçalves

03 e 04 de dezembro
30 anos de redemocratização 
no Brasil 
10h, Prédio 5 da PUCRS

ARTES VISUAIS

05 a 30 de outubro
Concurso La nature envahit 
les murs
Aliança Francesa, Sede 
Moinhos de Vento, Porto Alegre

23 de outubro a 06 de dezembro
Reflexão crítica com Estelle 
Nabeyrat e Ida Soulard 
Durante a Bienal do Mercosul

01 a 15 de novembro
Exposição Cartooning for Peace
Pça da Alfândega, Porto Alegre

Até 06 de novembro
Concurso Prix Photo Web Aliança 
Francesa 2015

06 a 30 de novembro
Expo Ulbra – Desregramento 
Climático 
08h às 22h, Prédio 6 da Ulbra,
Canoas

EDUCAÇÃO

Caravana Campus France

16 e 17 de novembro
UFSM, Santa Maria

18 de dezembro
UFPel, Pelotas

FURG, Rio Grande 

19 e 20 de dezembro
UFRGS e PUCRS, Porto Alegre
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MÚSICA

16 de outubro 
Festival da Canção Francesa 
20h, Salão de Atos da UFRGS,
Porto Alegre

LITERATURA

03 de novembro
Painel sobre o papel das mulheres 
em conflitos, com Willis from Tunis 
e Annick Cojean
18h30, CEEE Erico Verissimo,
Porto Alegre

08 e 09 de novembro
Caryl Ferey no Tu Frankeinstein 4
Theatro São Pedro, Porto Alegre

CINEMA

04 de novembro 
Cine Santander: Documentário Les 
Fantassins de la Démocracie 
19h, Santander Cultural, 
Porto Alegre

CURSOS E ATIVIDADES

14 de outubro 
Semi-intensivo, Sede Zona Sul
Destination France!, Sedes Zona 
Sul e Moinhos de Vento

27 de outubro
Régions de France: Normandie

29 de outubro
Conferência: Batalha das Ardenas

22 de outubro
Petit Sarau: Soirée jeux 

09 de novembro 
Régions de France:
les châteaux de la Loire

24 de novembro
Petit Sarau: Soirée jeux 

26 de novembro
Conferência: A lenda do Rei Artur

11 de dezembro
Festa de fim de ano AF



ENCONTRO

Focus Multidisciplinar 
Realização: Institut Français e Onda 

De 01 a 04 de outubro e de 08 a 11 de outubro
Paris

os lugares e estéticas: shows, 
encontros com artistas e 
programadores, uma jovem 
geração de artistas ainda não 
identificados e novos projetos 
de artistas que já estão na 
cena internacional, descoberta 
dos lugares que compõem a 
Grande Paris. 

Do Rio Grande do Sul, 
serão dois programadores 
convidados: Fernando 
Zugno, diretor geral de 
Produção e Projetos 
Internacionais do Festival 
Porto Alegre em Cena; e 
Silvio Bento, gerente de 
Cultura Regional do Sesc/RS. 

O Instituto Francês e 
o Onda organizam o 
primeiro evento Foco 
Multidisciplinar. Mais de 
100 profissionais das artes 
de 38 países são convidados 
a Paris para descobrir a 
criação contemporânea 
francesa em toda a sua 
riqueza e diversidade nas 
áreas de teatro, dança, 
música e circo. 

O Focus se propõe a 
desvendar a nova cena 
cultural francesa. É uma 
oportunidade única de 
ter um olhar de 360 ° da 
cartografia parisiense sobre 



O seminário de imersão 
tem o objetivo de levar os 
doutorandos a ampliar a 
sua consciência sobre as 
competências profissionais 
transversais adquiridas ao 
longo da sua formação, por 
meio de diferentes atividades 
organizadas durante o 
evento, em parceria com as 
empresas locais.
 

Les Doctoriales 
Realização: Metroplan e Fapergs
Apoiadores: Consulado Geral da França em São Paulo, AFPOA, Capes, 
Finep, Iel-Fiergs, Sebrae, Procergs, Florense, Aprovale

8 a 12 de novembro
Villa Michelon, RS 444, Km 18,9,  
Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves
Inscrições e informações em www.lesdoctoriales.rs.gov.br

A intenção é proporcionar 
o desenvolvimento de 
produtos, processos e 
serviços inovadores nas 
empresas, permitindo uma 
melhoria significativa de 
sua competitividade e, ao 
mesmo tempo, promover o 
desenvolvimento da área de 
inovação no Estado do Rio 
Grande do Sul.



ENCONTRO

Colóquio: 30 anos de 
redemocratização no Brasil 
Realização: Centro Brasileiro de Pesquisas em Democracia da PUCRS
Apoio: AFPOA e Consulado Geral da França em São Paulo

03 de dezembro  
10h, Auditório térreo do prédio 5 da PUCRS,
Av. Ipiranga 6681, Porto Alegre

O colóquio também 
contará com a presença de 
pesquisadores uruguaios 
e americanos, além de 
brasileiros. A programação 
completa do evento e 
demais informações estarão 
disponíveis no portal e nas 
redes sociais da PUCRS 
a partir do início de 
novembro.

O professor de Ciências 
Políticas da Universidade 
Sciences Po de Paris e 
especialista na história 
brasileira nos séculos XX 
e XXI, Olivier Dabène, 
participa da conferência 
de abertura do seminário 
internacional “30 anos de 
redemocratização no Brasil: 
padrões e tendências”.



23 de outubro  
a 06 de dezembro
Espaços da 10ª 
Bienal do Mercosul,  
Porto Alegre

ARTES VISUAIS

Escola Experimental de 
Curadoria em ArtEducação 
Realização: Fundação Bienal do Mercosul Apoio: AFPOA

A 10ª Bienal do Mercosul realiza 
pela primeira vez um exercício 
de reflexão extenso acerca 
das práticas curatoriais – com 
ênfase na América Latina – 
com a criação de sua Escola 
Experimental de Curadoria em 
ArtEducação. Com a iniciativa, 
essa edição da Bienal inclui, 
definitivamente, como uma das 
tarefas essenciais do exercício 
curatorial, a instância da reflexão 
teórica como práxis. Estarão 
presentes as artistas francesas 
Estelle Nabeyrat (Le Magasin de 
Grenoble) e Ida Soulard (Ecole 
Beaux Arts de Nantes).  

A ideia é produzir um enlace 
acadêmico e prático que aponte 
para a realização de projetos 
curatoriais que apaguem os 
limites de cada uma das áreas 
(arte e educação) e apostem 
na transdisciplinaridade 
do conhecimento artístico, 
preparando de modo prático-
experimental, através de 
processos de reflexão coletivos, 
profissionais capazes de integrar 
seu trabalho curatorial com a 
concepção de artEducação de 
modo integral e inovador.



Desregramento Climático  
Realização: Embaixada da França no Brasil, Institut Français, 
AFPOA, Universcience, Caravana do Clima no Brasil, 
Fondation BNP Paribas e CNRS

ARTES VISUAIS

Por ocasião da Conferência 
Mundial do Clima, a COP 21, 
que será realizada em Paris 
em  dezembro de 2015, a 
exposição Le dérèglement 
climatique (Desregramento 
climático) traz uma reflexão 
sobre o aumento dos gases 
de efeito estufa ligado 
a atividades humanas. 
Além disso, a exposição, 
que discute as mudanças 

30 de outubro
Das 08h às 22h, Prédio 6, Ulbra, Av. Farroupilha, 8001, Canoas

climáticas de forma 
inovadora, propõe uma 
viagem multitemática e 
artística aos visitantes 
sobre o destino do homem 
e da Terra.

De 05 a 30 de outubro
Sede Aliança Francesa, 
Rua Dr. Timóteo, 752, 
Porto Alegre

La nature envahit les murs  
Realização: AFPOA

Em outubro, na onda da 
21ª Conferência do Clima, 
a COP21, que acontece em 
Paris no mês de dezembro, a 
AFPOA lança o concurso La 
nature envahit les murs (A 
natureza invade os muros), 
e convida seus alunos a se 
apropriarem dos espaços da 
escola propondo projetos 
de graffiti para os muros 

da sede no Moinhos de 
Vento. A temática escolhida 
é a defesa e a preservação 
do planeta. Os melhores 
projetos serão executados 
pelos próprios alunos no dia 
15 de novembro.



Concurso Prix Photo Web 
Aliança Francesa 2015
Realização: Delegação Geral da Aliança Francesa do Brasil 
Patrocínio: Embaixada da França, Federação das Alianças Francesas 
do Brasil (Febraf) e AirFrance

Cartooning for Peace
Realização: Feira do Livro de Porto Alegre e AFPOA

Composta por mais de 
100 desenhos, a exposição 
reúne projetos de célebres 
chargistas de todo o mundo, 
como Plantu (França), 

Pierre Kroll (Bélgica), Jeff  
Danzige (EUA), Boukhari 
(Palestina), No-Rio (Japão) e 
Kichka (Israel). A organização 
Cartooning for Peace abre 
oportunidades para a divulgação 
para o grande público de 
trabalhos humorísticos do 
mundo inteiro, promovendo 
reconhecimento ao trabalho dos 
artistas e propondo reflexões 
sobre liberdade de expressão. 

31 de outubro a 16 de novembro, 
durante a 61ª Feira do Livro de 
Porto Alegre

Até 06 de novembro
www.prixphotoaliancafrancesa.com.br 

Comemorando seus 130 
anos no Brasil, a Aliança 
Francesa escolheu uma 
das características mais 
marcantes da urbanização 
no Brasil como tema do 

concurso: a presença da 
natureza nas grandes cidades. 

As inscrições serão feitas 
exclusivamente pelo site  
até 6 de novembro. 



16 e 17 de novembro
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
Santa Maria

18 de dezembro
Universidade Federal de Pelotas (UFPel), 
Pelotas

18 de dezembro
Universidade Federal de Rio Grande (FURG), 
Rio Grande 

19 e 20 de dezembro
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), 
Porto Alegre

EDUCAÇÃO

Caravana Campus France
Realização: Campus France e AFPOA

Algumas das melhores 
universidades gaúchas 
receberão uma caravana 
de representantes de 
universidades francesas. 

A ideia é criar e reforçar 
a cooperação acadêmica 
e científica entre as 
instituições de ensino 
brasileiras e francesas, assim 
como fazer apresentações 
sobre as possibilidades de 
ensino superior na França 
para os estudantes no Rio 
Grande do Sul.



8º Festival da Canção Francesa
Realização: AFPOA Patrocínio: Timac Agro 
Apoio: Biarritz Turismo, Chez Philippe Restaurante, Musitek e DDC UFRGS
Financiamento: Secretaria Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul 

MÚSICA

Na etapa local do 8º Festival 
da Canção Francesa, 10 
candidatos interpretarão 
grandes sucessos em francês 
e concorrerão a uma viagem 
a Paris, além de uma vaga na 
final nacional que acontecerá 
no Rio de Janeiro, no dia 10 
de novembro. 

Os candidatos serão: 
Ana Lonardi, André 
Paz, Camila Toledo, 
Carolina Albuquerque, 
Daniel Debiagi, Eduardo 
Fronckowiak , Jean Melgar, 
Jéssica Lima, João Fogliatto 
e Luísa Felix.  

O evento também terá 
apresentação da banda 
Danadões, composta pelo 
vencedor da última edição do 
Festival, Marcelo Astiazara, e 
pelo músico Robson Almeida.  
Criado em 2008 no Rio 
Grande do Sul, o Festival da 
Canção Francesa tornou-se 
um evento nacional e um 
rendez-vous imperdível para 
os apreciadores da chanson 
française.

16 de outubro 
20h, Salão de Atos da UFRGS,
Av. Paulo Gama, 110,
Porto Alegre



LITERATURA

Annick Cojean 
& Willis from Tunis
Painel Papel das mulheres em conflitos 
Realização: Feira do Livro de Porto Alegre 
Apoio: AFPOA

03 de novembro  
18h30, Centro Cultural CEEE Erico Verissimo, Auditório Barbosa 
Lessa, Rua dos Andradas, 1223, Porto Alegre

anos do Holocausto (também 
chamado de Shoah). Seu 
último livro, Les Proies, dans le 
harem de Kadhafi, foi traduzido 
em português sob o título  
O Harém de Kadafi. 

Já Nadia Khiari, conhecida 
mundialmente como Willis 
from Tunis, é cartunista e 
professora de artes visuais. 
Ganhou destaque durante a 
Revolução Tunisiana, em 2011, 
por sua luta contra a censura, 
comentando sobre os eventos 
nas redes sociais por meio de 
seu personagem, o gato Willis 
de Tunis. 

A jornalista francesa Annick 
Cojean e a cartunista 
tunisiana Willis from Tunis 
participam da Feira do 
Livro 2015 em uma mesa 
sobre o papel das mulheres 
em conflitos e a liberdade 
de expressão. A mediadora 
será a jornalista Cláudia 
Laitano. 

Repórter investigativa no 
jornal Le Monde, Annick 
Cojean preside desde 2010 
o júri do Prêmio Albert 
Londres que ela conquistou 
em 1996 por uma série de 
reportagens sobre os 50 



Caryl Ferey no Tu 
Frankeinstein 4 
Realização: Feira do Livro de Porto Alegre Apoio: AFPOA

CINEMA

Cartunistas, 
soldados da democracia
Realização: Feira do Livro de Porto Alegre, AFPOA e Santander Cultural

Caricaturistes: fantassins de 
la démocracie (Cartunistas, 
soldados da democracia), 
apresentado no Festival de 
Cannes em 2014, conta as 
histórias de 12 cartunistas ao 
redor do mundo que sofrem 
censura e ameaças. Logo 
depois da condenação à morte 
lançada por fundamentalistas 
contra o cartunista 

04 de novembro 
19h, Cine Santander Cultural, 
Rua 7 de setembro, 1028,
Porto Alegre

08 e 09 de novembro
Theatro São Pedro,
Praça Mal. Deodoro, s/nº,
Porto Alegre

dinamarquês Kurt 
Westergaard, autor de uma 
charge de Maomé, nasceu o 
projeto deste filme.

A sessão no Cine Santander 
será seguida de um  
bate-papo com a cartunista 
tunisiana Willis from Tunis, 
uma das entrevistadas no 
documentário. 

O escritor francês de romances 
policiais participa do evento 
Tu, Frankeinstein 4, que 
integra a programação da 
61ª Feira do Livro de Porto 
Alegre. Autores nacionais 
e internacionais passarão a 
noite no Theatro São Pedro 
com o objetivo de produzir 
contos dos gêneros de horror, 
mistério e policial para uma 
coletânea a ser lançada na 
Feira de 2016. 



CURSOS E ATIVIDADES

Curso Semi-intensivo 
A partir de 14 de outubro, 
das 18h30 às 21h30,
Sede Zona Sul

Em outubro, a Aliança 
Francesa Zona Sul oferece 
cursos semi-intensivos para 
quem quer aprender francês 
rapidamente. A modalidade é 
aberta no nível iniciante e tem 
uma carga horária de 6 horas 
por semana (duas aulas de 
3 horas), segundas e 
quartas à noite. 

Desta forma, você poderá 
atingir rapidamente seus 
objetivos de trabalho ou de 
estudo. O curso é oferecido 
com 20% de desconto sobre 
o valor normal das aulas 
(desconto não cumulativo). 

Mais informações pelo email 
afzonasul@afpoa.com.br ou 
(51) 3279.4398. 

Destination France!
15 de outubro a 12 de novembro, 
das 18h30 às 21h30,
Sede Zona Sul 

22 de outubro a 10 de dezembro, 
das 19h30 às 21h30,
Sede Moinhos de Vento,
Rua Dr. Timóteo, 752

Petit Sarau: Soirée jeux 
19h, 22 de outubro
19h, 24 de novembro

Jeudi de l’histoire 
Conferência: Batalha das Ardenas, 
com Bráulio Flores 
19h, 29 de outubro
Conferência: A lenda do Rei Artur, 
com Rivair Macedo
19h, 26 de novembro,
Sede Moinhos de Vento

Régions de France 
O atelier é realizado em francês 
e aborda história, gastronomia, 
monumentos, paisagens e 
tradições. 

Região da Normandia
19h, 27 de outubro

Região dos Châteaux de la Loire
19h, 09 de novembro,
Sede Moinhos de Vento

A cada atelier, a AFPOA oferece 
uma descoberta artística, 
histórica e cultural das regiões da 
França. A partir do nível A.1.4. 
Investimento /atelier: R$ 60,00.  

Festa de fim de ano AF
19h, 11 de dezembro,
Sede Moinhios de Vento

VENHA PARA A ALIANÇA FRANCESA! 
CONFIRA NOSSOS PRÓXIMOS 

CURSOS E ATIVIDADES


