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No dia 18 de maio aconteceu no Museu do 

Internacional, a abertura da exposição: A Conquista 

do Campo: O Futebol Feminino no S.C.I, uma 

parceria do CEME com este  clube.  A mostra 

apresenta fragmentos da história do futebol feminino 

por meio da trajetória de duas ex-atletas do clube 

Duda e Bel, e também da atual técnica da equipe 

Tatiele Silveira. Durante o período da exposição, 

estão previstas diversas atividades, como seminários 

e palestras, entre outras. 

No dia de 8 de maio, a profa. Silvana Goellner fez uma 

palestra sobre o Projeto Garimpando Memórias no 

Seminário de Cultura e Representações - História 

Oral, metodologia de pesquisa, questões éticas e 

utilizaçã", a convite da profa. Carla Rodeghero, do 

Programa de Pós-Graduação em História da 

(UFRGS).Também participou da atividade a historiadora 

Edna Ribeiro de Ávila, do Centro Histórico-Cultural 

Santa Casa. 

No dia 15 de maio foi aberta a exposição Paisagens da 

Memória: cidade e corpos em movimento, uma parceria 

do CEME com o Museu da UFRGS e o Ministério do 

Esporte.  A visitação, com entrada franca, ocorre até 29 de 

março de 2018, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e 

aos sábados, das 9h às 13h. Durante o período da 

exposição, estão previstas diversas atividades, como ciclo 

de cinema, seminário e palestras, entre outras. Fique atento 

para nossa programação. 

No dia 11 de maio o professor da ESEFID, Clézio 

José Gonçalves dos Santos ministrou a palestra 

intitulada “Lazer competências e espaços”. A 

atividade faz parte do Projeto de Extensão “Ciclo 

de Palestras”, promovido pelo  CEME em parceria 

com o Grupo de Estudos em Esporte e a Disciplina 

de Estágio Profissional em Esporte, Lazer e Saúde. 
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