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O CEME lançousdsdsNo dia  

Expediente: Boletim mensal do Centro de Memória do Esporte 
Escola de Educação Física 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 20 de janeiro Mônica 

Hickmann Alves visitou o Centro de 

Memória do Esporte e concedeu uma 

entrevista para o Programa 

Mulheres e Futebol. Atualmente a 

atleta integra a equipe do Ferroviária 

(São Paulo) e a seleção permanente 

convocada pela CBF que durante o 

mës de março disputrá a Algarve 

Cup em Portugal. 

  

Projeto 100 Anos de  Inezil Penna Marinho (1915-1987) - A equipe do CEME vai 

dar continuidade à catalogação e digitalização da produção acadêmica do 

prof.  Inezil visando a publicação de um e-book e a organização de uma 

exposição a acontecer durante as atividades do XIX Congresso Brasileiro de 

Ciências do Esporte que será realizado em Vitória (ES) no período de 8 a 13 de 

setembro.  Considerando que parte desta produção está sob guarda do CEME, o 

projeto busca dar visibilidade a obra de Inezil por meio de recursos de acesso 

livre à informação. 

 

Dona Eva Sopher, diretora do Teatro 

São Pedro concedeu entrevista 

para Malu Oliveira com tema 

relacionado à Escola de Dança de 

João Luiz Rolla.  A entrevista integra o 

projeto Garimpando Memórias. 

Em janeiro a profa. Silvana Goellner participou de uma reunião no 

Museu do Futebol que fica localizado no Estádio do Pacaembu, em 

São Paulo. Dessa reunião resultou uma parceria para a realização de 

uma Exposição sobre Mulheres e Futebol, a acontecer entre maio e 

agosto de 2015 nas dependências do Museu. 

A profa. Silvana Goellner concedeu entrevista para a Rádio da 

Universidade no qual descreveu o Programa Futebol e Mulheres, 

mais especificamente as ações voltadas para a preservação da 

memoria de atletas da modalidade. 

O texto A experiência do Centro de Memória do Esporte da 

UFRGS na produção, guarda e divulgação de acervos 

esportivos foi publicado na Revista Acervo do Arquivo Nacional.  
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