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Antecedentes, dados pessoais e formação acadêmica
Nasceu em Porto Alegre/RS, em 13/02/1970, filho de Flávio Cardoso Goidanich e
Marlene Hofmann Goidanich.
É casado, desde julho de 1995, com Simoni Privato Goidanich, com a qual tem dois filhos,
Rafael (nascido em Brasília, em janeiro de 1998) e Juliana (nascida em Boston, em abril
de 2000, que é autista).
Formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS), em 1992.
Passou em concurso público e exerceu a função de técnico judiciário no Tribunal
Regional do Trabalho da 4ª Região, em Porto Alegre/RS, de 1993 a julho de 1994.
Ingressou no Instituto Rio Branco (IRBr) em agosto de 1994, tendo sido 1º colocado no
concurso de ingresso (foi agraciado com o Prêmio Lafayette de Carvalho e Silva, Medalha
de Prata)
Concluiu o Curso de Preparação à Carreira de Diplomata (CPCD) do IRBr em novembro
de 1995, tendo sido o 1º colocado no CPCD (foi agraciado com o Prêmio Rio Branco,
Medalha de Vermeil).

Realizou curso de extensão universitária na Harvard University, Cambridge/EUA, na área
de Governo, de setembro de 1999 a fevereiro de 2000 (viagem-prêmio do IRBr).
Concluiu o Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas (CAD) do IRBr em setembro de
2003 (2º colocado).
Concluiu o Curso de Altos Estudos (CAE) do IRBr em novembro de 2009, com a tese
“Os aquíferos transfronteiriços e a política externa brasileira: a experiência do Sistema
Aquífero Guarani” (conceito “muito bom”).

Carreira diplomática
Tomou posse como terceiro-secretário em 30/11/1995.
De dezembro de 1995 a abril de 1996, realizou missão transitória na Embaixada do Brasil
em Buenos Aires e no Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires.
De abril de 1996 a setembro de 1999, foi assistente na Divisão das Nações Unidas do
Ministério das Relações Exteriores (MRE), período durante o qual realizou palestras e
participou de eventos sobre operações de manutenção da paz, refugiados, entre outros
temas. Publicou o artigo “O Brasil e a questão dos refugiados”, como coautor, na revista
Política Externa, Paz e Terra-EDUSP, São Paulo, vol. 7, nº 1, junho de 1998, páginas
161-170.
Chefiou a delegação brasileira à 39ª Sessão do Comitê de Programa e Coordenação das
Nações Unidas, em Nova York, em junho de 1999.
Realizou missão transitória no Consulado-Geral do Brasil em Boston de setembro de
1999 a agosto de 2000, primeiro por viagem-prêmio de estudos do IRBr e, a partir de
fevereiro de 2000, como encarregado do Setor de Promoção Comercial do ConsuladoGeral.
Foi promovido a segundo-secretário em 28/06/2000.
Lotado na Embaixada do Brasil em Washington de setembro de 2000 a janeiro de 2004,
chefiou o Setor de Meio Ambiente, Direitos Humanos e Temas Sociais. Nesse período,
chefiou as delegações brasileiras às reuniões semestrais do Conselho do Global
Environment Facility (GEF), em Washington/DC, e realizou missão a Pequim, em
outubro de 2002, para participar da II Assembleia do GEF. Proferiu várias palestras sobre
políticas ambientais do Brasil em instituições de Washington/DC.
Lotado na Delegação Permanente do Brasil junto à ALADI e ao MERCOSUL de
fevereiro de 2004 a janeiro de 2007, chefiou as delegações brasileiras em dezenas de
reuniões nos dois organismos regionais, em Montevidéu, e realizou missões para integrar
as delegações brasileiras em reuniões do MERCOSUL fora de Montevidéu, como as
vinculadas à XXVIII Reunião Ordinária do CMC e Cúpula de Assunção, Paraguai, em
junho de 2005, e à XXX Reunião Ordinária do CMC e Cúpula de Córdoba, Argentina,

em julho de 2006. Proferiu palestras sobre o Fundo para a Convergência Estrutural do
MERCOSUL (FOCEM).
Foi promovido a primeiro-secretário, por merecimento, em 30/12/2005.
Lotado na Embaixada do Brasil em Quito de janeiro de 2007 a julho de 2010, chefiou o
Setor Econômico e de Promoção Comercial, tendo assumido o posto, em várias ocasiões,
como encarregado de negócios ad interim. Participou de reuniões da Comissão Bilateral
do Projeto do Eixo Multimodal Manta-Manaus, de abril a agosto de 2007, em Manta e
em Manaus/AM.
Foi promovido a conselheiro, por merecimento, em 18/12/2008.
Lotado na Delegação Permanente junto à ALADI e ao MERCOSUL de agosto de 2010 a
fevereiro de 2019, chefiou as delegações brasileiras em centenas de reuniões nos dois
organismos regionais, em Montevidéu. No período, também realizou missões para
integrar as delegações brasileiras em reuniões do MERCOSUL no Brasil e em outros
países do bloco, como as vinculadas à XL Reunião Ordinária do Conselho do Mercado
Comum (CMC) e Cúpula de Foz do Iguaçu/PR, em dezembro de 2010; à XLIII Reunião
Ordinária do CMC e Cúpula de Mendoza, Argentina, em junho de 2012; à XLIV Reunião
Ordinária do CMC e Cúpula de Brasília, em dezembro de 2012; à XLVIII Reunião
Ordinária do CMC e Cúpula de Brasília, em julho de 2015; à XI Reunião Extraordinária
do CMC de Buenos Aires, em dezembro de 2016; à L Reunião Ordinária do CMC e
Cúpula de Mendoza, Argentina, em julho de 2017; à LI Reunião Ordinária do CMC e
Cúpula de Brasília, em dezembro de 2017; e à LII Reunião Ordinária do CMC e Cúpula
de Luque, Paraguai, em junho de 2018. Foi representante alterno junto à ALADI e ao
MERCOSUL de novembro de 2013 a junho de 2015. Assumiu o posto, em várias
ocasiões, como encarregado de negócios ad interim.
Foi promovido a ministro de segunda classe, por merecimento, em 30/06/2014.
Desde março de 2019, preside a Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG).

