
Na tarde do dia 26/11 o Governador do Estado, Tarso Genro, 
recebeu as diretoras do Guerreiras Project, Aline Pellegrino e 
Caitlin Fisher, acompanhadas pela coordenadora do CEME, 
Silvana Goellner, e pela Secretária Adjunta de Política para as 
Mulheres, Ana Felix. As atlet as participaram do Seminário 
Futebol e Empoderamento de Mulheres promovido pelo CEME, 
SEL/FUNDERGS e SPM. 
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A Mestranda Pamela Siqueira Joras, integrante do CEME/GRECCO, 
entrevistou no dia 27 / 11, a ex-ca pita da Selec;ao Brasileira de Futebol Aline 
Pellegrino. A atleta conquistou o Pan-Americano de 2007, o vice-campeonato 
da Copa do Mundo de 2007 e a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 
Sidney (2004). Na carreira em clubes, foi campea das Copas do Brasil de 2008 
e 2009 e da Copa Libertadores da América de 2010, pelo Santos. A entrevista 
integra o pro jeto O esporte como espac;o de visibilidad e das mulheres. 

Nos dias 26 e 27 / 11 foi realizado o Seminário Futebol e Empoderamento de 
Mulheres, com a participac;ao das jogadoras Aline Pellegrino (ex-capita da 
Selec;ao Brasileira) Caitlin Fisher (ex-jogadora da selec;ao sub-21 dos EUA). 
O evento celebra urna parceria entre o CEME e o GUERREIRAS PROJECT para 
a implantac;ao de um projeto sobre futebol de mulheres no Rio Grande do 
Sul e contou com o apoio da Secretaria de Política para as Mulheres e da 
Secretaria do Esportee do Lazer/FUNDERGS (RS) . 

No dia 21/11 a doutoranda 
Christiane Macedo 
representou CEME/GRECC 
O no V Salao de Dan9a RS 
realizado na Universidade 
Federal de Santa Maria a 
ocasiao lan9ou o 
1 º Eboo k da Cole9ao 
GRECCO intitulado "Oan~a 
Moderna: movimentos 
fundamentais organizados 
segundo os princípios da 
técnica de Martha 

Graham". 

As bolsistas de inicia9ao 
científica Natália Bender 
e Bruna Perla, 
entrevistaram os atletas 
olímpicos Renan Oal 
Zotto, Mosiah Rodrigues, 
e os técnicos Leonardo 
Finco, Paulo Prass e a 
técnica Adriana Alves. As 
entrevista integram o 
pro jeto: Gaúch os (as) nos 
Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos: 
preservando memo nas, 
econstruindo histórias. 

A reuniao de novembro 
da Rede de Museus e 
Acervos Museológicos 
da UFRGS, aconteceu no 
CEME. Na ocasiao foi 
apresentado o t rabalho 
desenvolvido por sua 
equipe e os visitantes 
tiveram a oportunidade 
de conhecer a reserva 
técnica e o acervo 
histórico da biblioteca 
da ESEF assim como 

A professora Silvana 
Goellner, proferiu palestra 
no Seminário Nacional 
"Mulheres, Esportes e lazer 
e Políticas Públicas", 
realizado em Brasília/OF no 
día 21/11. Para a solenidade 
de abertura o CEME produziu 
um vídeo sobre mulheres e 
esparte o evento foi 
organizado pela Secretaria 
de Políticas para as 
Mulheres da Presidencia da 

(SPM-PR) 

O CEME registou a 
disputa final de Futebol 
Feminino do 
Campeonato Municipal 
de Porto Alegre no día 
24/11 assim como o 
evento promovido pela 
Secretaria Municipal 
de Esportes, Recre~ao 
e lazer para a 
premia9ao dos 
destaques do 
campeonato no día 
25/11. 


