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É com muita alegria que o CEME

parabeniza a integrante Christiane Garcia

Macedo pela aprovação e posse como

professora na Universidade Federal do

Vale do São Francisco na cidade de

Petrolina. Christiane vai atuar na área de

história da Educação Física e no Lazer

No dia 10 de julho a ex-jogadora da seleção brasileira

Márcia Tafarel, emprestou seu acervo ao CEME para que

seja digitalizado e disponibilizado. Dentre os itens cedidos

encontra-se a medalha de participação nos Jogos Olímpicos

de Atlanta (1996), a primeira edição em que o futebol de

mulheres esteve presente. Em breve o acervo estará

disponível para acesso no LUME-UFRGS.

No dia 5 de julho os integrantes do CEME Bruna Moraes e William

Gomes apresentaram seus TCCs sob a orientação da professora

Silvana Goellner. Ambos pesquisaram temáticas relacionadas ao

futebol, à diversidade e ao empoderamento de pessoas e grupo.

Intitulados Futebol e homofobia: as percepções de um grupo de

estudantes de Educação Física de William Gomes e Trajetória

da equipe de futebol de mulheres do Esporte Clube

Internacional no Campeonato Gaúcho de 2017, de Bruna

Moraes, os TCC estão disponíveis no LUME-UFRGS. A equipe do

CEME parabeniza os dois pelos trabalhos apresentados.

No dia 23 de julho a equipe do CEME

realizou um encontro no qual foram

discutidos os objetivos e as atividades a

serem desenvolvidas no segundo semestre

de 2018. Após a reunião foi comemorado o

encerramento do primeiro semestre com um

almoço conjunto onde foram recepcionados

os novos integrantes da equipe.

Ebook blog

No mês de julho foi publicado mais

um e-book da coleção GRECCO.

Intitulado Memórias do Programa

Segundo Tempo: o blog, o livro

reúne os textos que foram

publicados no extinto Blog

Memórias do PST, em especial, os

produzidos pelas Equipes

Colaboradoras. Organizado por

Johanna Ermacovitch Coelho e

Leila Carneiro Mattos, a publicação

pode ser acessada no LUME-

UFRGS.

http://www.ufrgs.br/ceme/
http://www.ufrgs.br/museu/
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/40501

