CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

PROJETO GARIMPANDO MEMÓRIAS

ELISABETE BOLBOTKA SOARES

(depoimento)

2016

CEME-ESEF-UFRGS

FICHA TÉCNICA

Projeto: Garimpando Memórias
Número da entrevista: E-713
Entrevistada: Elisabete Bolbotka Soares
Nascimento: 05/11/1970
Local da entrevista: Sala do Programa Segundo Tempo, EscSEFID/UFRGS.
Entrevistadora: Priscila Vaz Domingos
Data da entrevista: 08/06/2016
Transcrição: Priscila Vaz Domingos
Copidesque: Priscila Vaz Domingos
Pesquisa: Priscila Vaz Domingos e Silvana Vilodre Goellner
Revisão Final: Silvana Vilodre Goellner
Total de gravação: 2 minutos e 34 segundos
Páginas Digitadas: 2 páginas

Entrevista realizada para o projeto Memórias do Programa Esporte Segundo Tempo
desenvolvido pelo Centro de Memória do Esporte.

O Centro de Memória do Esporte está autorizado a utilizar, divulgar e
publicar, para fins culturais, este depoimento de cunho documental e
histórico. É permitida a citação no todo ou em parte desde que a fonte
seja mencionada.

Sumário
Inserção no Programa Segundo Tempo; Funções desempenhadas; Atividades realizadas;
Equipe Administrativa; Logística de acompanhamento de eventos; Participação nos
eventos de capacitação; Reflexão sobre os impactos do Programa para o público
participante; Considerações finais.

1

Porto Alegre, 08 de junho de 2016. Entrevista com Elisabete Bolbotka Soares cargo da
pesquisadora Priscila Vaz Domingos, para o Projeto Garimpando Memórias do Centro de
Memória do Esporte.
P.D. – Te agradeço Elisabete pela colaboração para o nosso Projeto. Gostaria de te
perguntar: quando e como iniciou o teu envolvimento com o Programa Segundo Tempo?
E.S. – Eu iniciei em 2008 em um processo seletivo para trabalhar em capacitações.
P.D. – E as funções que tu desempenhas hoje no Programa Segundo Tempo permanecem
as mesmas?
E.S. – Não, não permanecem a mesmas, agora eu sou coordenadora de área de
capacitações.
P.D. – Quais são as atividades que tu desempenha hoje?
E.S. – Eu coordeno a logística das reuniões e capacitações, como a contratação de hotel,
passagem e hospedagem de todos os eventos.
P.D. – E qual é o projeto que tu estás vinculada?
E.S. – Programa Segundo Tempo.
P.D. – E tu já participou de algum processo de capacitação?
E.S. – Sim, já participei de vários, de reuniões, de capacitações.
P.D. – E dessas que tu participou de acompanhamento não do processo da capacitação tu
lembra as localidades, data, ano mais ou menos?
E.S. – Eu participei desde 2008, as cidades são acho que quase todas as capitais do Brasil.
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P.D. – E a tua opinião sobre o processo de capacitação?
E.S. – Eu acho que é um processo muito bom de capacitação para os professores.
P.D. – E quais são os pontos positivos que tu pode destacar do Programa?
E.S. – Eu acho que a inclusão social.
P.D. – E as dificuldades, tu conseguiria encontrar alguma, os limites que o Programa
encontra?
E.S. – Hoje os limites e as dificuldades são a FAURGS1.
P.D. – E na tua opinião, o Programa Segundo Tempo, cumpre o programa de inclusão
social que se propõem?
E.S. – Eu acho que dentro das dificuldades de cada convênio ele cumpre se o convênio agir
como ele tem no processo dele para agir. Acho que ele cumpre.
P.D. – E na tua opinião o que é possível fazer para o programa se qualificar cada vez mais?
E.S. – Eu acho que mais processo de capacitação e mais visitas in loco.
P.D. – E tu acha que tem alguma consideração a mais algum aspecto que a gente não
contemplou nessa nossa conversa que tu gostaria de deixar registrado?
E.S. – Acho que não acho que é isso.
P.D. – Muito obrigada.
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