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No dia 16 de novembro ocorreu no Salão de Atos II da UFRGS

o Seminário Grandes Mestres dos Mestres, evento
promovido pelo Museu da UFRGS para homenagear
professore/as das mais diversas áreas. Neste dia, o professor

homenageado na área da Educação Física foi o Frederico
Guilherme Gaelzer, cuja trajetória foi apresentada pela

professora Silvana Goellner. O evento também contou com a
participação de familiares do professor Gaelzer que receberam
um certificando expressando o reconhecimento e a influência

deste mestre da UFRGS na formação de outros mestres.

Nos dias 26 e 27 de outubro, aconteceu no Museu

da UFRGS a 1ª etapa do Curso de extensão -
Futebol em Perspectiva, que abordou o tema
futebol e racismo. Este evento foi promovido em

com o Museu da UFRGS e o Departamento do
Curso de História. As próximas etapas contemplarão

temas como a presença das mulheres no futebol e o
futebol na universidade. Agende-se!

No dia 17 de novembro ocorreu na Feira do Livro de Porto

Alegre, o lançamento do livro História Oral e Práticas
Educacionais. A sessão de autógrafos contou com a presença
das professoras Carla Rodeghero (organizadora), Silvana

Goellner e Luciane Grazziotin (autoras). Neste mesmo evento
aconteceu um painel no qual as professoras discutiram a

importância da História Oral nos processos educacionais.

No dia 09 de novembro, ocorreu na ESEFID na Sala

de Seminário LAPEX, palestra com o Prof. Claiton
Fernandez que abordou o tema da governança no
esporte de alto rendimento. O evento foi promovido

pelo Projeto de Extensão “Ciclo de Palestras”, em
parceria com o Grupo de Estudos em Esporte (GEE),

Centro de Memória do Esporte (CEME) e Disciplina
de Estágio Profissional em Esporte, Lazer e Saúde.

No dia 06 de novembro, o Centro de Memória do Esporte

inaugurou a exposição Políticas públicas de esporte e lazer:
a experiência do PELC, PST e Vida Saudável no hall de
entrada da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança.

Foram exibidos documentos, fotografias, artefatos e produções
em formato de livros assim como vídeos institucionais. A

exposição estará aberta à visitação até 30 de março de 2018,
segundaa sexta-feira entre 8h e 18 horas.
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