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No dia 16 de outubro os integrantes dos CEME, Guilherme 

Goulart, Ian Ogawa, Marina Albugeri da Silva e William Gomes 

apresentaram seus trabalhos  no Salão de Iniciação 

Científica da UFRGS que ocorreu no Campus do Vale. Neste 

mesmo  evento Ana Carolina Vieira participou da sessão 

Tertúlias apresentando o Ciclo de Cinema que ocorre no 

Museu da UFRGS toda última quinta-feira do mês. Na ocasião 

o Ian Ogawa recebeu o  prêmio destaque da sessão com a 

pesquisa “ O bom futebol na mídia gaúcha. 

No dia 26 de outubro  ocorreu na Sala de 

Seminário da ESEFID a  palestra Atividade Física 

no curso da vida proferida pelo Prof. Dr. José 

Francisco Silva Dias. Neste evento foi realizado o 

lançamento do e-book Vida Saudável: é tempo de 

viver diferente, um dos produtos do projeto 

Memórias do Programa Esporte e Lazer da Cidade, 

que se concretiza mediante a parceria do CEME 

com a UFMG/Ministério do Esporte. O  e-book 

pode ser acessado em : 

http://www.ufrgs.br/ceme/site/publicacoes/ebooks 

No dia 11 de setembro, o CEME recebeu das mãos de Roberta 

Kumakura e Marcelo Haiachi um exemplar da tocha olímpica 

dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Ambos conduziram a tocha 

durante seu percurso no Rio Grande do Sul, mais 

especificamente na cidade de Camaquã. Nossa equipe agradece 

a generosidade de Roberta e Marcelo pela doação deste objeto 

que desde então já integra a coleção olímpica.  

No dia 17 de outubro a 

professora Silvana Goellner 

participou de uma reunião com 

o presidente da Confederação 

Brasileira de Futebol, Marco 

Polo Del Nero, com pauta 

relacionada ao desenvolvimento 

do futebol feminino no Brasil. 

Nesta reunião foi criado um 

Comitê com o objetivo de 

dialogar com a CBF e sugerir 

ações de desenvolvimento da 

modalidade.  

Nos dias 26 e 27 de outubro, aconteceu no Museu da UFRGS a 1ª 

etapa do Curso de extensão - Futebol em perspectiva com o tema 

Futebol e Racismo. O evento foi promovido por meio de uma 

parceria entre o CEME, o Museu da UFRGS e o Departamento de 

História da UFRGS.  A próxima etapa do curso, será realizada nos 

dias 30/11 a 01/12 com o tema - Futebol delas. Participe! 
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