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Dando continuidade as atividades do Projeto 

Garimpando Memórias a equipe do CEME realizou no 

mês de junho cerca de 24 entrevistas. Dentre as 

temáticas abordadas estão o handebol, futebol, rugby, 

PELC, PST. As entrevistas podem ser acessadas através 

do repositório digital da UFRGS através do link: 

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

No mês de junho a integrante do CEME Suellen dos 

Santos Ramos assumiu ao lado de Evelyn Wolf, o 

comando técnico da equipe de Futsal Feminino da 

UFRGS. A equipe reúne atletas de diversos cursos 

totalizando um elenco de 22 jogadoras. A próxima 

competição está prevista para o mês de outubro, além de 

uma seletiva de atletas já no segundo semestre.  

No dia 23 de junho aconteceu na ESEFID um encontro 

com Antônio Carlos Pereira (Kiko) e Felipe Kitadai no 

qual foi discutido o Judô Gaúcho no Contexto 

Olímpico.  Kitadai conquistou a medalha de bronze nos 

Jogos Olímpicos de Londres (2012), sob comando de 

Kiko, que coordena a modalidade na Sogipa.  O evento 

é uma parceria entre o Grupo de Estudos em Esportes e 

o Centro de Memória do Esporte. 

No dia 23 de junho a integrante do CEME Adriana 

Zimmermann apresentou trabalho junto ao Grupo 

de Estudos de Rugby coordenado pelo Prof. Flávio 

Castro intitulado “Rugby e Mulheres: panorama 

histórico mundial, nacional e regional”. O trabalho 

tem por objetivo resgatar a história do rugby de 

mulheres, a participação e o protagonismo das 

atletas na modalidade. 

No dia 29 de junho a professora Silvana Goellner 

participou do programa Esporte em Jogo, no 

SESC Vira Mariana (São Paulo). A iniciativa  faz  

parte de uma série de oito encontros mensais que 

reúnem especialistas da área de esportes, atletas, 

treinadores e convidados especiais. Na ocasião o 

tema do debate foi Preconceitos: Uma Corrida de 

Obstáculos com a participação de Diogo Silva, 

atleta de taekwondo e mediação de José Trajano. 
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