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No mês de maio foi publicado mais um e-book.

Resenhas de Arquibancada: publicações do

GRECCO no Ludopédio. O livro reúne os textos

publicados por integrantes do CEME na seção

Arquibancada do Portal Ludopédio cujo conteúdo

tematiza o futebol em suas múltiplas dimensões.

Aconteceu no dia 8 de maio, no Museu da UFRGS, o

evento Homens na ginástica porque não? Além de uma

apresentação de meninos que praticam Ginástica Rítmica

no Rio Grande do Sul aconteceu uma roda de conversa

com a participação do ex-ginasta Claudio Franzen e de

treinadores dos meninos. O evento foi organizado em

parceria com o CEME e contou com a mediação

de Johanna Ermacovitch Coelho, integrante da sua

equipe.

No dia 18 de maio, aconteceu na sala de seminários do

LAPEX, a palestra O treinamento do Karate no Japão e a

preparação do Japão para as Olimpíadas de Tóquio,

ministrada pelo professor japonês Daisuke Watanabe.

O evento integrou o Projeto de Extensão Ciclo de

Palestras e foi organizado por meio de uma parceria entre

os grupos GEE, NEHME, CEME e a Equipe Karate.

No mês de maio as doutorandas Mayara Maia,

Pamela Joras e Suelén Andres qualificaram seus

projetos de tese orientadas pela Profª Silvana

Goellner. Suas pesquisas são desenvolvidas no

CEME abordaram a presença das mulheres no

futebol e no handebol.

No dia 24 de maio Lara Schuller quebrou o

recorde mundial de embaixadinhas que era de 8

horas e 24 minutos. O novo recorde é de 12 horas

e de 01 minutos. O evento aconteceu na

Federação Gaúcha de Futebol e foi homologado

pelo Guinnes Book. O CEME parabeniza a atleta

pela conquista de seu sonho e agradece sua

participação em vários dos eventos organizados

por sua equipe nas quais Lara exibiu seu talento.

http://www.ufrgs.br/ceme/
http://www.ufrgs.br/museu/
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/40501
http://www.ufrgs.br/esef/site/

