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m a n 01 rea iza a urna en rev1s a com a ¡u oca com 

foco n sua a insen;:áo, participai;:áo e atuai;:áo nesta modalidade esportiva. 
Eliane iniciou no judo feminino aos 15 anos, participando de várias 
competii;:oes, regionais, nacionais e internacionais, tais como, Jogos Pan
Americanos e seletivas para as Olimpíadas de Barcelona na Espanha 
(1992). Também foi a primeira mulher no estado do Rio Grande do Sul a se 
tornar Kodansha. Atualmente participa de campeonatos da categoria 
master, da comissáo de arbitragem e de graus da Federai;:áo de Judo. 
Também foram realizadas oito entrevistas com as atletas de handebol da 
UCS, cinco entrevistas relacionadas a dani;:a e urna entrevista com a ex
ginasta Natalia Eidt. Os depoimentos integram os projetos "Garimpando 
Memórias" e "Gaúchos/as Olímpicos/as" desenvolvidos pelo Grupo de 
Eswdos sobre Culwra e Corpo (GRECCO) vinculado ao Centro de 
Memória do Es orte. 

~ Repositório Digital 
O Repositório Digital do CEME tem como objetivo reunir, 
preservar e divulgar acervos históricos. Em abril atingiu abril a 
marca de 2000 itens disponíveis para consulta tais como 
documentos, fotos, vídeos além de fotografias de objetos 
tridimensionais (medalhas,, uniforme, troféus, etc). Acesso ao 
repositório em http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/40501 
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Encentra-se aberta para visitai;:áo a exposii;:áo "Megaeventos 
esportivos: a memória como legado cultural", na qual sao 
exibidos materiais referentes a Copa do Mundo de Futebol, 
Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, Jogos Mundiais 
Universitários e Campeonato Mundial de Atletismo Master. 

A exposii;:áo pode ser visitada até 
30 de agosto das 9:00 as 16:00 hs 
no CEM E. Para mais informai;:oes 
ligue para 3308-5879. 
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O CEME em parceria com a Secretaria 
de Política para Mulheres, Secretaria 
de Esporte e Lazer/FUNDERGS e a 
Associacao Gaúcha de Futebol 
Feminino, está organizando ai;:oes para 
visibilizar o futebol feminino no ano da 
Copa do Mundo de Futebol. O programa 
contempla urna exposii;:áo, um seminário, 
um curso de formai;:áo de árbitras, entre 
outras atividades. 

Em abril foi instalado na sala de reserva técnica do CEME um datalogger, 
equipamento que monitora a temperatura e a umidade relativa do ar. 
Esse monitoramento integra as atividades do projeto Conservacao de Acervos: 
gerenciamento ambiental e estudos sobre desastres, desenvolvido desde 
2013na UFRGS. 


