
A equipe do CEME participou nos días 30 e 31 de maio 
do Seminário Estadual a Mulher no Futebol, promovido pela 
Camara Municipal de Ve re adores de Pelotas. Participaram 
professores/as, jornalistas esportivos, dirigentes políticos e 
treinadores. A ex-jog1adora da selei;:áo brasileira e atual 
Coordenadora Geral do Futebol de Mulheres do Ministério do 
Esporte, Michael Jackson, concedeu urna entrevistas ao CEME, 
na qual apontou passagens importantes de sua carreira e do 
futebol praticado pelas mulheres no Brasil. 

No dia 29 de maio aconteceu o lani;:amento e-book Danca Moderna: movimentos 
fundamentais organizados segundo os princípios da técnica de Martha Graham de 
autoria de Cecy Franck. A cerimónia contou com performances de Moacir Córrea, Ana 
Medeiros e Mónica Dantas, artistas que estudaram e trabalharam com Cecy além de urna 
interveni;:áo coreográfica de alunos do Curso de Licenciatura em Dani;a. Acesse o livro 

\ em: http://www.lume.ufrgs.br/ .... pdf?seguence=1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 

No dia 16 de maio, no Saláo Nobre da Reitoria foi lani;:ado o Guia de Museus e 
Acervos da UFRGSque elenca os espai;:os da Rede de Museus e Acervos 
Museológicos da UFRGS (REMAM), com informai;:5es sobre localizai;:áo, 
histórico, acesso para pesquisa e visitai;:áo, além da disponibilizai;:áo de contatos e 
fotos. O lani;:amento contou com a preseni;:a do vice-reitor Rui Vicente 
Oppermann; da diretora do Museu da UFRGS e coordenadora da REMAM, 
Cláudia Aristimunha; do Pró-reitor de Pós-Graduai;:áo, Vladimir Pinheiro, além de 
membros da rede. 

De 13 a 16 de maio aconteceu em Sao Paulo o 2° 
Simpósio Internacional de Estudos sobre Futebol, onde 
a professora Silvana Goellner participou da mesa 
redonda Corpo, Futebol e Relai;:5es de Género. Durante 
o evento foi firmada urna parceria entre o CEME e o 
ProFut coordenado pelo professor Osmar Souza Junior, 
onde os grupos de pesquisa desenvolveráo o projeto 
História Oral e Selecao Brasileira de Futebol de 
Mulheres com chancela com Museu do Futebol. 

O CEME participou 
do Portas Abertas 
2014 com a visita guiada 
a exposii;:áo Megaeventos 
esportivos: a memoria 
como legado cultural. A 
atividade aconteceu no 
dia 17 de maio durante 
todo o dia e atingiu um 
público aproximado de 
200 pessoas. 
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