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Nos dias 30 e 31 de janeiro aconteceu na Escola de Educação 

Física, Fisioterapia e Dança da UFRGS, em Porto Alegre, o 

encontro “Aprimoramento e Acompanhamento Gerencial e 

Pedagógico do Programa Segundo Tempo no Brasil: 

2013/2017”. Durante estes dias foram discutidos os planos de 

desenvolvimento e as estratégias de gestão do Programa 

considerando o que á foi realizado e as metas para 2017.  

No mês de janeiro foram digitalizados mais de 200 cartazes 

do acervo do CEME com destaque para itens da coleção 

olímpica e da coleção Programas  Sociais de Esporte e 

Lazer.  A atividade foi realizada por meio de uma parceria 

entre o CEME e o Centro de Documentação de Acervo 

Digital da Pesquisa – CEDAP/UFRGS. O material 

digitalizado em breve será disponibilizado no LUME - 

Repositório Digital, da UFGRS, mais especificamente nas 

subcomunidades CEME e Programas Sociais. 

 O CEME acordou uma parceria com o Sport Club Internacional 

com vistas ao desenvolvimento do futebol feminino no clube. O 

contato do foi feito por intermédio de Duda Luizelli e Cesar Martins 

que estão à frente  das ações voltadas para a reestruturação do 

Departamento  de Futebol Feminino e da equipe  do Inter.  Dentre 

as atividades que serão realizadas em parceria está a organização 

de uma exposição com o foco na presença das mulheres no clube 

assim como a implementação de diversos registros de memória.  

O CEME realizou a exposição Esporte, Educação, 

Lazer e Inclusão Social: Programas do Ministério 

do Esporte. A exposição aconteceu no hall da 

entrada do CEME no período de outubro á 

dezembro de 2016. Reuniu acervo dos programas 

Esporte e Lazer da Cidade, Segundo Tempo e Vida 

Saudável. 

Em janeiro as equipes do CEME e do Museu 

da UFRGS realizaram vários encontros  para 

definir os últimos detalhes da  exposição 

Paisagens da Memória: cidade e corpos 

em movimento cuja montagem já está em 

andamento. A exposição será aberta à 

visitação em março e permanecerá no Museu 

da UFRGS até janeiro de 2018. 
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