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realização: 

Secretaria de Relações Internacionais
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Secretaria de Relações Internacionais
Superintendência de Cultura e Comunicação
Centro de Línguas

Em celebração aos 40 anos de relações 
diplomáticas entre China e Brasil, a Ufes e o 

Instituto Confúcio promovem a “Semana da China 
na Ufes”, a ser realizada no período de 27 de 

novembro a 02 de dezembro de 2014.

As atividades do evento incluem mostra de fi lmes, 
exposição de arte, palestras, minicurso de idiomas 

e apresentações musicais.
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programação

27/11/2014 (Quinta-feira)

Auditório do LabPetro
9h às 10h – Abertura do evento, com a presença do 
Magnífi co Reitor, Prof. Reinaldo Centoducatte e demais 
autoridades; demonstração de fl auta chinesa (hulusi) e 
música brasileira (Choro)
10h às 10h50 – Palestra sobre relações diplomáticas en-
tre Brasil-China (Sr. Song Yang, Cônsul Geral da China)
10h50 às 11h40 – Palestra sobre 40 anos de relações 
Brasil-China (Prof. Severino Cabral, Presidente do Insti-
tuto Brasileiro de Estudos de China e Ásia-Pacífi co)

Centro de Línguas
14h30 – Abertura da exposição de fotografi as da Agên-
cia Xinhua, que permanecerá aberta ao público até 
11/12/2014
15h às 16h – Palestra do Instituto Confucius, Minicur-
so de Chinês (Demonstração) – Local: sala 21*
16h às 17h – Relato de Experiências com alunos da 
Ufes que estudaram na China – Local: sala 21*
* Atividades com 25 vagas cada – Inscrições pelo telefo-
ne 4009-2874 no NucLi

Cine Metrópolis
19h – Abertura da Mostra Cinema Chinês, com apre-
sentação sobre o Cinema Chinês (Li Zexuan – Seção 
Cultural da Embaixada da China) e demonstração de 
fl auta chinesa (hulusi)

28/11/2014 (Sexta-feira)
13h às14h40 – Filme: O monte de Buda 
(Guan Yin Shan, China, 2010, 100’, cor, Blu-Ray, com legenda em portu-
guês) | Diretor: Li Yu | Elenco: Sylvia Chang, Fan Bingbing, Bo-Lin Chen.
Três jovens residentes de Chengdu lutam para ganhar a vida, seja 
como cantor independente, seja como vendedor de comida ambulante. 
Quando o apartamento onde moram recebe uma ordem de demolição, 
eles têm de alugar o quarto de um cantor da Ópera de Beijing, que está 
de luto pela morte do fi lho.

18h às 20h – Filme: Detetive Dee e o mistério da cha-
ma do fantasma
(Di Renjie, China e Hong Kong, 2010, 119’, cor, Blu-Ray, com legen-
da em português) | Diretor: Tsui Hark | Elenco: Andy Lau, Carina Lau, 
Li Bingbing, Deng Chao, Tony Leung.
Um detetive exilado é recrutado para resolver uma série de mortes mis-
teriosas que ameaçam retardar a coroação da primeira imperatriz da 
China, Wu. Este fi lme, do renomado diretor radicado em Hong Kong 
Tsui Hark, recebeu uma indicação ao Leão de Ouro no Festival de Ve-
neza em 2010.

20h15 às 21h15 – Filme: A árvore do amor
(Shan Zha Shu Zhi Lian, China, 2010, 114’, cor, Blu-Ray, com legen-
da em português) | Diretor: Zhang Yimou | Elenco: Zhou Dongyu, 
Dou Xiao, Yu Xinbo, Xi Meijuan, Jiang Ruijia.
Após ver seu pai preso pelo governo da China, Jing é mandada para o 
campo para passar por um período de reeducação durante a Revolução 
Cultural no país. Preocupada com o futuro de sua família, a jovem ado-
ta um comportamento prudente. Mas isso muda quando ela conhece 
Sun, o fi lho de um ofi cial, por quem se apaixona. Mesmo com origens 
tão distintas, os dois vivem um amor em segredo. 

29/11/2014 (Sábado)
13h às 15h – Filme: Detetive Dee e o mistério da cha-
ma do fantasma
18h às 20h – Filme: O piano de fábrica
(Gang De Qin, China, 2010, 119’, cor, Blu-Ray, com legenda em por-
tuguês) | Diretor: Zhang Meng | Elenco: Qin Hailu, Shin-Yeong Jang, 
Wang Qianyuan.
O metalúrgico Chen tem verdadeira paixão por música e toca acordeão 
numa banda local. Sua vida começa a sofrer reviravoltas, quando sua 

esposa desaparecida retorna depois de anos sem dar notícias. Ela quer 
o divórcio e também a custódia da fi lha do casal. Chen não liga de dar o 
divórcio, porém não suportaria perder a fi lha.

20h15 às 21h55 – Filme: Amor e glamour
(Ai Chu Se, China, 2010, 97’, cor, Blu-Ray, com legenda em português) | 
Diretor: Chen Yili | Elenco: Liu Ye, Yao Chen, Mo Xiaoqi, Chen Chong.
Xiaofei, uma jovem recém-chegada a Beijing, consegue um emprego 
em uma prestigiada revista de moda graças ao editor-chefe Zoe, que 
é o melhor amigo de sua tia. Em seu primeiro dia, ela conhece Yihong, 
artista talentoso, mas arrogante. No entanto, Yihong vai aos poucos 
sendo conquistado pela franqueza da moça. 

30/11/2014 (Domingo)
13h às 15h – Filme: O piano de fábrica
18h às 20h  – Filme: A árvore do amor
20h15 às 21h45 – Filme: Andando para a escola
(Walking to School, China, 2009, 90’, cor, Blu-Ray, com legenda em 
português) | Diretor: Peng Jiahuang, Peng Chen | Elenco: Ding Jiali, 
A Na Mu Ling, Cao Xiwen.
O fi lme, dirigido pelos irmãos Peng, conta a história de crianças desfavo-
recidas chinesas que enfrentam grandes difi culdades para ir à escola. Em 
particular, ele foca a história de dois irmãos, o mais novo observa a irmã 
indo à escola e aguarda ansiosamente até que chegue o seu dia.

01/12/2014 (Segunda-feira)
13h às14h40 – Filme: Amor e glamour
18h às 19h – Filme: Andando para a escola
20h15 às 21h55 – Filme: O monte de Buda

02/12/2014 (Terça-feira)
13h às14h55 – Filme: A árvore do amor
18h às 19h30 – Filme: O monte de Buda
20h15 às 22h15 – Filme: Detetive Dee e o mistério da 
chama do fantasma

mostra de cinema - cine metrópolis


