
INFORMATIVO DO CENTRO DE MEMÓRIA DO  ESPORTE                                            V. 5 – Nº 04 – ABRIL 2017
ISSN: 2319-0841

Expediente: Boletim mensal do Centro de Memória do Esporte
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Produção: Grupo de Estudos sobre  Esporte, Cultura e História (GRECCO)
Textos: Silvana Vilodre Goellner Fotos: Acervo do CEME Diagramação: Pamela Siqueira Joras
Endereço: Rua Felizardo, 750 -Porto Alegre/ RS - CEP 90690-200
Fone: (51) - 33085879 ou 33085836 Fax: (51) - 33085811
Email: ceme@ufrgs.br Site: www.ufrgs/ceme/

No dia 17 de março aconteceu na ESEFID o Seminário

Interno do CEME com a participação de toda a equipe. A

atividade envolveu a apresentação dos projetos de

pesquisa dos/as estudantes de graduação de pós-

graduação além do planejamento para as ações a serem

desenvolvidas em 2017. Também teve destaque a

apresentação das orientações metodológicas do projeto

Garimpando Memórias.

Ainda em São Paulo, a coordenadora do CEME, Silvana Goellner,

proferiu palestra em duas atividades realizadas no mês de março. No

SESC Pinheiros participou com a ex-atleta olímpica Flávia Delaroli de

uma discussão sobre o corpo feminino no esporte. No Museu do

Futebol fez uma apresentação sobre a história das mulheres no futebol

brasileiro durante evento organizado pela CBF Social.

A equipe do CEME participou de algumas atividades em

defesa da Secretaria Municipal de Esporte, Recreação e

Lazer de Porto Alegre, ameaçada de extinção pela atual

gestão municipal. No dia 21 de março a profa. Silvana fez

uma apresentação durante no fórum realizado na Câmara de

Vereadores destacando a relevância da história da recreação

pública de Porto Alegre cuja institucionalização completou 90

anos em 2016. Uma história assim não pode ser apagada!

No dia 24 de março o CEME, em parceria com o Museu do Futebol e

com o Laboratório de Estudos do Esporte do CPDOC da FGV

promoveu uma palestra com David Wood (Universidade de Sheffield,

Inglaterra). Intitulada Jogo Bonito? Mulheres e o futebol no Brasil e

Argentina, a palestra contou com a participação de Bernardo Buarque

de Hollanda e Silvana Goellner que atuaram como debatedores.

Uma tarefa a comemorar: no mês de março o Livro Tombo do CEME ultrapassou o registro de 1.000 itens.

O tombamento do seu acervo implica o reconhecimento do seu valor histórico transformando-o em patrimônio

oficial público, tarefa que está sendo executada pela técnica-administrativa Leila Carneiro Mattos.

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

