
Em comemora9ao ao Día Internacional da Mulher, o CEME, 
em parceria com a Secretaria de Esporte e 
Lazer/FUNDERGS, e com a Secretaria de Políticas para as 
Mulheres, realizou o festival Día do Futebol Feminino. O 
evento aconteceu na ESEF e teve como objetivo dar 
visibilidade a presen9a das mulheres no futebol. Reuniu 11 
equipes de futsal e 7 futebol envolvendo cerca de 300 
meninas, adolescentes e mulheres que participaram de 
jogos, atividades recreativas e apresenta96es artísticas. 
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No mes de mar90 a professora 
Silvana Goellner, coordenadora do 
CEME proferiu duas conferencias 
sobre a participa9ao das mulheres 
no esporte. No día 11 fez a 
abertura do Fóruns Permanentes 
- Vida e Saúde, na UNICAMP e no 
día 25 no 11 Fórum Mulher e 
Esporte na Universidade Federal 
de Juiz de Fora. 

Encerramento dia do Futebol Feminino 

Desenvolvido pela equipe do CEME, o Projeto Garimpando 
Memórias tem como objetivo registrar o depoimento de 
pessoas que participam do universo das práticas corporais e 
esportivas. Fundamenta-se no aporte teórico-metodológico da 
História Oral e se dá pela realiza9ao de entrevista, seu 
processamento (transcri9ao, copidesque e pesquisa) e sua 
posterior divulga9ao on fine. No mes de mar90 atingiu o 
número de 300 entrevistas disponíveis as quais podem ser 
acessadas no acervo de entrevistas do CEME que está 
disponível no seguinte endere90: 

http://www.ufrgs.br/ceme/site/entrevistas. 

Com a assessoria da professora do curso de Museologia, Ana 
Carolina Gelmini, a equipe do CEME está produzindo um documento 
que registra sua política de acervos: caracteriza9ao, incorpora9ao e 
descarte, conserva9ao e disponibiliza9ao em diferentes suportes. Em 
breve será publicado no Repositório Digital. 

No mes de mar90 a equipe do CEME 
realizou 7 entrevistas com as jogadoras da 
equipe de Handebol da Universidade de 
Caxias do Sul, 2 entrevistas sobre futebol 
e 1 depoimento relacionado com a 
temática da dan9a. As entrevistas integram 
os Projetos "Garimpando Memórias" e 
"Gaúchoslas Olímpicos/as" 


