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Textos: Silvana Vilodre Goellner    Fotos: Acervo do CEME   Diagramação: Pamela Siqueira Joras 
Endereço: Rua Felizardo, 750 -Porto Alegre/ RS - CEP 90690-200 
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No mês de fevereiro a equipe do CEME concentrou 

esforços na transcrição de 20 entrevistas realizadas 

para o Projeto Garimpando Memórias cuja 

fundamentação teórico-metodológica está ancorada 

na História Oral. O projeto já tem tem mais de 600 

entrevistas e destas 438 estão disponíveis para 

consulta no Repositório Digital da UFGRS e no site 

do CEME. Confira em: 

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

No dia 28 de fevereiro a bailarina,  cantora e atriz 

Simona Jovic da República Tcheca ministrou o 

Workshop Internacional de Danças Ciganas no  

estúdio da integrante do CEME Juliana Lorenzoni,  

localizado na  cidade de Novo Hamburgo. Além do 

workshop Simona apresentou dois espetáculos.  

No mês de fevereiro a coleção Projetos Sociais do 

Repositório Digital da UFRGS ultrapassou a marca de 

1200 itens disponibilizados para consulta on-line, tais 

como documentos, fotografias, livros, objetos 

tridimensionais, entre outros.  Esta coleção envolve os 

acervos dos programas   Esporte e Lazer da Cidade, Vida 

Saudável e Segundo Tempo. Para acessá-los visite o link  

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/40501  

No dia 18 de fevereiro foram estabelecidas novas ações para  a 

parceria do CEME com a Rádio UFMG. Nossa equipe já 

participa do quadro  Mulheres em Campo e, a partir de agora 

vai ampliar a discussão dessa temática por meio da 

colaboração em  outros programa da emissora.    
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