
No dia 29 de outubro aconteceu a abertura da mostra Colec0es 
de saberes: trajetórias de conhecimentos na UFRGS que 
exibe acervos da Rede de Museus da UFRGS. (REMAM) 
Dentre os materiais expostos encontram-se objetos que 
integram as cole95es do CEME. A mostra poderá ser visitada 
até o dia 29 de maio de 2015 no Museu da UFRGS com entrada 
gratuita. 

O CEME e o Curso de Licenciatura em Dan9a da ESEF/ 
UFRGS organizaram a exposi9ao Expoentes da danca no 
Río Grande do Sul durante as atividades do VI Salao de 
Dan9a da UFRGS. O evento aconteceu no dia 17 de outubro 
nas dependencias da Escola de Educa9ao Física. 

A exposi9ao Futebol e Mulheres foi selecionada para participar da Mostra de 
Extensao que aconteceu durante o XV Salao da UFRGS. A exposi9ao esteve 
aberta para visita9ao entre os dias 20 e 24 de outubro de 2014 no Campus do Vale, 
em Porto Alegre. A produ9ao de registros sobre futebol feminino integra o Programa 
Mulheres e Futebol desenvolvido pelo Grupo de Estudos sobre Esporte, Cultura e 
História (GRECCO). 

No mes de outubro a Cole9ao GRECCO 
publicou dois novos e-books: "Incentivando a 
pesquisa e a producao textual na 
graduacao: a experiencia da disciplina 
Campo Profissional da Educacao Física 
(2013/2)"e "Memórias do Programa 
Segundo Tempo: partilhando experiencias 
e conhecimentos". Acesse essas e outras 
publica95es da Cole9ao GRECCO em: 
http://www.ufrgs.br/ceme/site/publicacoes/ 
ebooks 

O GRECCO participou ativamente do Salao da UFRGS 2014. 
No Salao de lniciacao Científica Alexandre Alves, Bruna Perla 
e Natalia Bender apresentaram suas pesquisas. No Salao de 
Ensino Christiane Macedo apresentou o trabalho desenvolvido 
juntamente com Suelen Andres e Pamela Joras na disciplina da 
gradua9ao Campo Profissional em Educa9ao Física. No Salao 
EDURGS Naila Lomando e Leila Mattos apresentaram o Centro 
de Memória do Esporte. 

A coordenadora do CEM E, Silvana Goellner, participou da mesa 
"A importancia da preserva9ao e constru9ao de acervos" 
realizada no IV Seminário de Estudos Olímpicos, em Sao 
Paulo. Na sua tala apresentou o acervo do CEME assim como 
as principais atividades desenvolvidas com destaque para o 
Programa de História Oral e as iniciativas de acesso livre a 
informa ao científica. 


