Posse de novos Conselheiros
No dia 15 de dezembro, durante reunião do Conselho Curador da Fundação, foram empossados dois
novos membros: Ana Luiza de Almeida Baragli e Leonardo Barbosa Godefroid.
Professor Leonardo Barbosa Godefroid é representante do
corpo docente da Escola de Minas no Conselho da Fundação
Gorceix, indicado pelo Conselho Departamental da Escola de
Minas.
Engenheiro Metalúrgico, graduou-se em Engenharia
Metalúrgica pela instituição em 1980, onde iniciou sua carreira
no magistério em 1982. É Mestre pelo Instituto Militar de
Engenharia (RJ), tendo defendido sua dissertação em 1983.
Posteriormente, em 1993, doutorou-se pela COPPE, na
Universidade Federal do Rio de Janeiro, dedicando-se em suas pesquisas e ensino à metalurgia
mecânica, com ênfase para mecânica de fratura e fadiga de materiais.
Foi presidente do Colegiado de Engenharia Metalúrgica de 1992 a 1994 e Chefe do DEMET
(Departamento de Metalurgia da Escola de Minas) de 1994 a 1997. Foi Diretor da instituição entre
1997 e 2001. Nesta gestão, a Escola de Minas criou os cursos de engenharia de controle/automação
e engenharia ambiental, e assinou diversos convênios, notadamente com a USIMINAS, ACESITA,
CSBM, CVRD, V & M do Brasil, CDTN/CNEN. É membro da Associação Brasileira de Metalurgia e
Materiais, entidade da qual foi diretor por dois momentos da Divisão Técnica de Engenharia e
Ciência de Materiais Metálicos. É membro também da American Society for Materials.

Ana Luiza de Almeida Baragli cursa o 6º período no Departamento de Engenharia Geológica da
Escola de Minas e representa o corpo discente da Instituição, eleita pelas entidades representativas
dos alunos.
Sobre o Conselho Curador
O Conselho Curador é o órgão superior de deliberação da Fundação Gorceix. É composto por 20
integrantes, sendo 18 eleitos pelo próprio Conselho; um membro indicado pelo Conselho
Departamental da Escola de Minas; um membro integrante do Corpo Discente da Escola de Minas,
eleito pelas entidades representativas legalmente constituídas.
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