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No dia 5 de outubro a equipe do CEME recebeu a artista e 

pesquisadora Jo Longhurst, da Birmingham School of Art 

(Reino Unido), para consultas no acervo de Ginástica,  tema 

de suas pesquisas, A professora Carla Vendramim 

acompanhou a visita e colaborou com seus conhecimentos e  

experiência no campos das artes, especialmente na dança. 

No dia 19 de outubro os integrantes do  CEME Alexandre Alves, 

Gustavo Bernardi, Eric Seger e Thales Collar apresentaram seus 

trabalhos no XXVII Salão de Iniciação Cientifica da UFGRS. 

Os trabalhos abordaram temas como a história do judô e do 

futebol,  diferenças sexuais na Educação Física e os clubes 

esportivos no Rio Grande do Sul. 

A profa. Silvana Goellner, atualmente em San Francisco, 

acompanhou a seleção brasileira de futebol feminino 

durante os três dias em que esteve na cidade de Seattle 

para disputar o jogo amistoso contra a seleção americana 

que aconteceu no dia 21 de outubro. Mais uma atividade 

do Programa Futebol e Mulheres cujo objetivo é 

produzir e divulgar registros sobre a presença das 

mulheres no futebol. 

No dia 2 de outubro foi publicado mais um trabalho 

do grupo do CEME. O artigo intitulado “O Método 

Pilates no Brasil segundo a narrativa de algumas 

de suas instrutoras pioneiras" foi publicado na 

Revista Pensar a Prática com a autoria da 

doutoranda Christiane Macedo e das professoras 

Aline Haas e Silvana Goellner. 

Em pouco mais de um mês da efetivação da parceria 

firmada com o Ministério do Esporte para desenvolver 

ações relacionadas à memória dos Programas 

Esporte e Lazer da Cidade e Vida Saudável, a 

equipe do CEME já realizou  11 entrevistas pessoas 

envolvidas com o Programa. Além das entrevistas, 

foram coletados materiais nas cidades de Brasília, 

Belo Horizonte e Porto Alegre.  
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