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Nos dias 26, 27 e 28 de abril parte da equipe do CEME
participou em Belo Horizonte do Encontro de formação
das equipes do PELC e Vida Saudável. O encontro teve
por objetivo a formação das equipes de trabalho que
atuam na capacitação, acompanhamento, monitoramento
e avaliação das ações dos programas Esporte e lazer da
Cidade e Vida Saudável. Além de registrar o evento, a
equipe apresentou o Projeto Memórias do PELC/Vida
Saudável.

A abertura da exposição Paisagens da Memória:
cidade e corpos em movimento já tem data: 15 de
maio às 18:30 horas. Realizada em parceria com o
Museu da UFRGS, a exposição permanecerá aberta
à visitação ate final de março de 2018. Agende-se e
vá conhecer um pouco do nosso acervo

No dia 13 de abril aconteceu na ESEFID/UFRGS a
palestra “Gestão Planejamento e desenvolvimento de
carreira do profissional de EFI” com o Prof. Luciano de
Oliveira Elias. A atividade faz parte do ciclo de palestras
desenvolvido pelo Grupo de Estudos em Esporte, pelo
CEME e pela disciplina de Estágio Profissional em
Esporte, Lazer e Saúde.

No dia 17 de abril, a professora Malu Oliveira e a
doutoranda Pamela Joras apresentaram o
trabalho desenvolvido pelo Centro de Memória
do Esporte na disciplina de Estudos Históricoculturais, do curso de dança da ESEFID/UFRGS
ministrada pela Profª Monica Fagundes Dantas.
A atividade ainda contou, ainda com a
apresentação do acervo de dança disponível no
Lume e com uma visita ao CEME.
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Em abril alcançamos mais uma
meta: temos 7.000 itens
disponibilizados na comunidade
CEME que integra o LUME Repositório Digital da UFRGS.

