
No dia 03 de setembro o atleta olímpico Paulao (Paulo André 
Jukoski da Silva) concedeu entrevista para a equipe do 
GRECO/CEME. Paulao integrou a selec;:ao brasileira de voleibol nos 
Jogos Olímpicos de 1988 e 1996 e foi campeao olímpico em 
Barcelona em 1992. Atualmente é diretor executivo da equipe 
Kappesberg/ Canoas que part icipa da Superliga Nacional. A 
entrevista integra o projeto: Gaúchos (as} nos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos: preservando memórias, reconstruindo histórias. 

O CEME, em parceria com a Frente Parlamentar da Educa~ao Física e 
Desporto e o Memorial da Camara Municipal de Porto Alegre, organizou a 
Universíade 50 Anos. O evento contou com urna exposic;:ao que reuniu 
medalhas, souvenirs, boletins, uniformes, cartazes, fotografias e audiovisuais. 
Na solenidade de abertu ra da exposic;:ao foram homenageadas 50 pessoas que 
participaram desse evento. Os Jogos Mundiais Universitários foram realizados 
em Porto Alegre no período de 30 de agosto a 08 de setembro de 1963. 

El XVIII CONBRACE 
IJI ~ \.º~ C! 

Realizado em Brasília de 2 a 7 de agosto o XVIII 
Congresso Brasileiro de Ciencias do Esportee V 
Congresso Internacional de aencias do 

Esporte contou com a e:fetiva part icipac;:ao do 
CEME. Além da apresentac;:ao de trabalhos no 
formato de comunicac;:ao oral e póster e da 
part icipac;:ao na mostra fotográfica, foi 
responsável para exibic;.ao de tres vídeos 
temáticos produzidos a part ir de seus acervos. 
No evento foi criado o Grupo de Trabalho 
Temático "Genero e Ciencias do Esporte" que 
será conduzido pela professora Silvana 
Goellner, coordenadora do GRECCO/CEME. 

O CEME part icipou do 31!! Seminário de 
Extensao Universitária da Regiao Sul 
(SEURS), realizado em Florianópolis nos 

1 
~ dias 04 a 07 de agosto. O trabalho 

3~· ·o' desenvolvido por sua equipe foi 

• 
1 SEJJdeE.S apresentado pela professora Maria Luisa 

1 .,.,w_N ............ C. de Oliveira pela técnica administrativa 

~t.,UnM•To .... L_ei_ia_M_a_tt_os_. _______ ..... 

O pro jeto Conserva~ao de acervos: gerenciamento ambiental e estudos 
sobre desastres, coordenado pela profa. Jenififer Cuty e Lorete Mattos, 
tem como finalidade qualificar as condic;:Oes de guarda e acesso aos 
acervos da UFRGS. Ao longo de tres anos serao monitorados alguns 
lugares de memória, dent re eles o CEME. 


