
Encontra-se aberta a visitac;ao no Centro 
de Memória do Esparte desde o dia 
24/02 a exposic;ao 10 Anos de 
Programa Segundo Tempo. Esta ac;ao 
resulta de urna parceira do Ministério do 
Esparte com o CEME que, desde 2009, 
guarda seu acervo histórico e 
desenvolve o projeto Memórias do 
Programa Segundo Tempo. 
O acervo reúne livros, cadernos DVD's, 
camisetas, vídeos, banners, fotografías, 
documentos diversos, materiais das 
capacitac;oes, entre outros. 

No dia 27 de fevereiro, as pesquisadoras Suelen de Souza Andres e Bruna 
Tomaschwski Perla, integrantes da equipe do CEME/GRECCO, 
entrevistaram a ginasta Daiane dos Santos. A entrevista verso u sobre sua 
participac;ao nos Jogos Olímpicos e em Campeonatos Mundiais de 
Ginástica Artística e integra o projeto Garimpando Memórias. Também 
foi entrevistada a atleta de vólei , levantadora da equipe do SESl/SP, 
Carolina Demartini Albuquerque. A entrevista abordou a participac;ao da 
atleta nos Jogos Olímpicos de Pequim (2008), Jogos Pan-americanos, 
Campeonatos Mundiais e no Grand Prix de Vólei. 

A edic;ao de janeiro do The Ranking Web of World 
Repositories destaca o LUME - Repositório Digital da 
UFRGS, do qual o CEME é urna das suas subcomunidades, como: 

- a 17ª posic;ao no ranking mundial (em jul. 201 3 - 21ª posic;ao); 
- a 12ª posic;ao na classificac;ao geral dentre os repositórios institucionais -

Top lnstitutionals (em jul. 2013-16ª posic;ao); 
- a 1ª posic;ao entre as instituic;oes da América Latina 
- a 1ª posic;ao entre as instituic;oes brasileiras 

A classificac;ao pode ser 
acessada http://repositories.webom .. s/latin america" 

Entre os dias 24 a 26 de setembro acontece em Juiz de Fara o VI Seminário 
Corpo, Género e Sexualidade. O evento reúne trabalhos académico-científicos, 

ue versam sobre diferentes áreas do conhecimento em torno das discussoes de 
Carpo, Genero e Sexualidade. O Grupo de Estudos sobre Cultura e Carpo 
historicamente tem sido um parceiro na organizac;ao e realizac;ao deste evento. 
Para maiores informac;oes acesse: http://www.corpogenerosexualidade.com/ 

No dia 19/02 a pesquisadora do CEME/GRECCO Christiane Garcia Macedo entrevistou o 
Dr. Henrique Licht. Esta é a 5° entrevista que ele concede ao projeto Garimpando 
Memórias. A temática verso u sobre a constituic;ao de seu acervo pessoal assim como as 
doac;oes que fez ao Centro de Memória do Esparte, ao Gremio Náutico Uniao e a 
Prefeitura de Porto Alegre. Na ocasiao o Dr. Licht doou mais materiais ao CEME 
inclusive estudos que produzi u sobre o esparte no Ria Grande do Sul. Tais estudos sera o 
digitalizados e disponibilizados no Repositório Digital. 


