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Durante as atividades do Discover Football Festival, que 

aconteceu em  Berlim (Alemanha) entre os dias 30 de junho e 5 

de julho houve um encontro entre  a chanceler alemã Angela 

Merkel e as participantes do evento. Silvana Goellner e Pamela 

Joras, da equipe do CEME, participaram do evento cuja pauta 

esteve direcionada para o empoderamento de mulheres por meio 

do futebol.   

  

  

 

No mês de julho esteve reunida, em Berlim, a equipe 

do Guerreiras Project. No encontro foram discutidas 

e avaliadas as atividades já realizadas pelo projeto e 

projetadas novas perspectivas para o futuro. O CEME 

é parceiro do Guerreiras Project nas ações de 

visibilidade para as mulheres no futebol 

No mês de julho a equipe do CEME fez um intensivo na 

digitalização e catalogação de periódicos visando 

disponibilizá-los no Repositório Digital. Mais de 280 títulos já 

podem ser  acessados, grande parte deles pertencentes as  

coleções Movimento de Estudantes de Educação Física, 

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte e Escola de 

Educação Física. 

 No dia 4 de julho o  CEME organizou um encontro  para troca de figurinhas do Álbum 
da Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino 2015. O evento foi  realizado na Escola 
de Educação Física da UFRGS reuniu mais de 50 pessoas. Integrou uma das ações do  
Programa Futebol e Mulheres. 

No mês de julho, dando continuidade as atividades do projeto 
Garimpando Memórias, foram realizadas mais de 15 entrevistas 
fundamentadas do aporte teórico-metodológico da História Oral. Foram 
entrevistadas pessoas com representação no campo do boxe, judô, 
handebol, futebol,  entre outros. O projeto já conta com mais de 400 
entrevistas disponibilizadas no Repositório Digital.  

Dentre as atividades de preservação de acervos a equipe do 
CEME organizou uma estrutura para a digitalização de 
documentos que está sob  a coordenação da mestranda Cláudia 
Yaneth Mina. A equipe produziu  uma metodologia de trabalho 
que envolve a higienização, digitalização, catalogação e  
transformação documentos e imagens  em formato pesquisável  
de modo a facilitar o acesso e consulta no Repositório Digital.  
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