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REQUERIMENTO Nº. 24/2014

Exmo. Sr. Guilherme de Souza Nogueira
Presidente Câmara Municipal
Rio Novo - MG

O vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação
regimental seja encaminhada a matéria a seguir discriminada.
Que seja enviada Moção de Aplausos à Graziella Maria Faquim
Jannuzzi pela sua Trajetória Acadêmica, conforme anexo.

Rio Novo, 12 de março de 2014

José Adriano Tostes Xavier
Vereador Proponente
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TRAJETÓRIA ACADÊMICA DE GRAZIELLA MARIA FAQUIM JANNUZZI

Nascida aos vinte dias do mês de setembro de mil novecentos e
oitenta e dois, em Rio Novo – MG, filha de Rowan Jannuzzi e Leila
Amabelle Faquim Jannuzzi.
Iniciou sua trajetória acadêmica na E. E. de Rio Novo, hoje Escola
Municipal Cantinho Feliz, onde concluiu o Ensino Fundamental (quatro
primeiros anos do Ensino Fundamental). Em seguida teve ingresso e
permanência na E. E. Raulino Pacheco, onde concluiu o Curso Ginasial,
hoje séries finais do Ensino Fundamental (sexto ao nono ano). No ano de
1998 ingressou por concurso no Colégio Técnico Universitário na
Universidade Federal de Juiz de Fora (CTU), hoje denominado Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais,
primeira turma que o CTU oferecia dois cursos separadamente. O Curso
Médio e o Curso Técnico. Foi aprovada no processo seletivo para os dois
cursos, para o Médio em sétimo lugar e para o Técnico em quinto lugar,
onde concluiu os dois cursos no período de 1998 a 2001.
Foi aprovada no vestibular para o segundo semestre da Faculdade de
Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), sem fazer
cursinho.
Passou no processo seletivo para a bolsa de treinamento profissional
no Laboratório de Pavimentação da UFJF. Após este período, foi monitora
da disciplina de Mecânica dos Solos II, do Departamento de Geotecnia de
Estradas da UFJF. Filha de professora e de pai cujo histórico familiar é de
engenharia, sempre foi motivada a cursar engenharia e por sua mãe a seguir
a carreira acadêmica e fazer doutorado.
Ingressou no mestrado do Programa de Engenharia Civil da
COPPE/UFRJ (Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós Graduação e
Pesquisa de Engenharia), em 2008, na área de Geotecnia, em tempo
integral, sendo bolsista CNPQ (Conselho Nacional de Pesquisa e
Desenvolvimento Científico). Defendeu sua dissertação de mestrado em 27
de março de 2009. A dissertação de mestrado motivou dois artigos
publicados no ISC’4 (4th International Conference on Geotechnical Site
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Characterization – revistas). O exame de qualificação (Avaliação do
Conhecimento e Competência da Candidata e a Relevância do Tema para
Cursar o Doutorado), ocorreu no dia 27 de setembro de 2011. A tese foi
defendida em 20 de dezembro de 2013, que motivou até o presente
momento, a elaboração de cinco artigos.
Durante o doutorado teve oportunidade de estagiar no NGI (Instituto
Norueguês de Geotecnia), um dos principais institutos na área de
Geotecnia, onde teve oportunidade de ter contato com pesquisadores de
relevância internacional.
Esta trajetória foi percorrida em escola pública sem reprovação e
conquistada com muito sacrifício, dedicação, renúncia e incansáveis lutas.
Que o exemplo da Graziella possa ser seguido por todas as pessoas que
sonham chegar na universidade3 e concluir um curso superior.

