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No dia 22 de junho  a professora Silvana Goellner 

proferiu a palestra Gênero e Esporte  em mais uma 

edição do Ciclo de Palestras, evento realizado na 

ESEFID por meio de uma parceria entre o CEME, o 

Grupo de Estudos em Esporte e a Disciplina de 

estágio Profissional em Esporte, Lazer e Saúde. 

Nesta mesma edição o professor Marcelo Haiachi  

abordou o tema da A deficiência da formação 

acadêmica no trabalho com o diferente 

No dia 28 de junho perdemos nosso querido Garimpeiro de 

Memórias, o Dr. Henrique Licht. Uma pessoa cuja vida foi 

dedicada à preservação da memória do esporte, da Educação 

Física e do Lazer em Porto Alegre. Doou grande parte de seu 

acervo ao CEME em 2002. A exposição Paisagens da 

Memória: cidade e corpos em movimento não existiria se 

não fosse sua generosidade e desapego pois grande parte do 

que está lá exposto faz parte desse acervo. Fica, desde já 

nossa saudade! 

No dia 29 de junho aconteceu a primeira edição do Ciclo 

de Debates: imagens em movimento. O público 

acompanhou a exibição do documentário Stella Walsh – 

um documentário que contou com a participação do 

professor Wagner Xavier de Camargo como debatedor.  A 

atividade integra as ações educativas da Exposição 

Paisagens da Memória: Cidade e corpos em movimento. 

No dia 8 de junho, em mais uma edição do Ciclo de Palestras 

foram debatidas questões relacionadas ao mercado de trabalho 

no campo esportivo. Foram abordados temas como 

características das instituições, ofertas de estágio, contratações, 

critérios para seleção, competências e habilidades. O evento foi 

realizado na ESEFID e contou com participação de gestores do 

Grêmio Náutico União, da Sogipa e do Sport Clube 

Internacional. 
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