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No dia 23 de fevereiro, o  Sport Club Internacional  

anunciou a retomada do futebol feminino. O CEME foi 

convidado para fazer uma parceria com o clube 

objetivando a  produção e divulgação de registros que 

narrem a presença das mulheres no futebol gaúcho. 

Exposições, entrevistas, publicações, são algumas das 

atividades a serem desenvolvidas, várias delas em 

conjunto com a equipe do  Museu do Internacional. 

Nos meses de janeiro e fevereiro foram realizadas 

algumas mudanças nas dependências do CEME 

com o objetivo de qualificar as ações 

desenvolvidas pela sua equipe. Além da 

reorganização do espaço físico foi feita a  

adequação de mobiliário, a manutenção de 

equipamentos.   

Nova publicação da equipe do CEME: Acabou de ser publicado na 

Revista Corpoconsciência o artigo "A medalha olímpica de Dario 

Barbosa: uma história a partir do objeto"   de autoria de Christiane 

Macedo, Fulvio Dickel e Silvana Goellner. O artigo analisa esta 

medalha (conquistada nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, em 1920) 

como fonte de pesquisa e de informação. Confira o texto 

em   http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconscienci

a/article/view/4393/3042 

Já está em andamento a montagem da 

exposição “Paisagens da Memória: cidade 

e corpos em movimento”, uma realização 

conjunta entre o CEME, o Museu da UFRGS 

e o Ministério do Esporte. A exposição será 

aberta ao público em abril e permanecerá no 

Museu da UFRGS até janeiro de 2018. 

Aguarde! 

 No dia 10 de fevereiro, a professora Silvana Goellner e a integrante 

do CEME, Pamela Joras, estiveram em Brasília para uma reunião no 

Ministério do Esporte. Na ocasião foi apresentado o relatório do  

Projeto Memórias do PELC e Vida Saudável assim como o 

planejamento das atividades  a serem desenvolvidas no  próximo 

semestre. 

http://www.ufrgs.br/ceme/
http://www.ufrgs.br/museu/
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/40501
http://www.ufrgs.br/esef/site/
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconsciencia/article/view/4393/3042
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconsciencia/article/view/4393/3042
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconsciencia/article/view/4393/3042
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconsciencia/article/view/4393/3042
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconsciencia/article/view/4393/3042
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconsciencia/article/view/4393/3042
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconsciencia/article/view/4393/3042
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconsciencia/article/view/4393/3042
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconsciencia/article/view/4393/3042
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconsciencia/article/view/4393/3042
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconsciencia/article/view/4393/3042
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconsciencia/article/view/4393/3042
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconsciencia/article/view/4393/3042

