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        FAUSTO   MARTHA  GODOY 
       (curriculum vitae)  

 

 

- nasceu em Bauru (SP), em 28/06/1945; 

 

- bacharel em Direito pela Instituição Toledo de Ensino (Bauru), em 20/12/68; 

 

- curso de Doutorado da Universidade de Paris (I) / “Doctorat d´Université”, em 

Direito Internacional Público, 1971, ; 

 

- diploma de Língua e Civilização Francesa pela Universidade de Paris-Sorbonne, 

1971; 

 

- cursou História da Arte  na École du Louvre, 1973; 

 

- ingressou na carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, em 1976; 

 

- assistente da Divisão Latino-Americana de Livre Comércio (ALADI), 1976; 

 

- assistente da Divisão da Organização dos Estados Americanos (OEA), em 1976; 

 

- serviu na Embaixada do Brasil em Bruxelas, 1978; 

 

- serviu na Embaixada do Brasil em Buenos Aires, 1980; 

 

- serviu na Embaixada do Brasil em Nova Delhi, 1984; 

 

- assistente da Divisão de Energia e Recursos Minerais do M.R.E., 1987; 

 

- assessor da Subsecretaria de Assuntos Econômicos e Comerciais, 1988; 

 

- assessor de Gabinete no Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, 1990; 

 

- chefe da Divisão Cultural do M.R.E., 1991; 

 

- serviu na Embaixada do Brasil em Washington, 1992; 

 

- serviu na Embaixada do Brasil em Pequim, 1995; 

 

- chefe da Divisão da Ásia e Oceania (DAOC-I), do M.R.E., 1996; 

 

- foi aprovado no Curso de Altos Estudos do Instituto Rio Branco, com a tese “China 

e Formosa, Cenários para a Diplomacia Brasileira”, 1998; 

 

- foi o coordenador do itinerário internacional da Mostra do Redescobrimento, nas 

celebrações do V Centenário do Descobrimento do Brasil, 1999; 

 

- serviu na Embaixada do Brasil em Tóquio, 2001; 
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- chefiou a delegação brasileira na “Conferência sobre a Reconstrução do 

Afeganistão”, em Tóquio, 2002; 

 

- foi designado Embaixador do Brasil junto aos Governos do Paquistão e 

Afeganistão, 2004; 

 

- foi Encarregado de Negócios da Embaixada do Brasil em Hanoi, 2007; 

 

- foi Encarregado de Negócios do Consulado-Geral do Brasil em Tóquio, 2008; 

 

- foi chefe, interino, do Escritório Comercial do Brasil em Taipé, 2008; 

 

- foi Cônsul-Geral do Brasil em Mumbai, 2009; 

 

- foi Encarregado de Negócios da Embaixada do Brasil em Bagdá (sediada em Amã), 

2011; 

 

- foi Encarregado de Negócios da Embaixada do Brasil em Daca, 2012; 

 

- foi Encarregado de Negócios da Embaixada do Brasil em Astana, 2013; 

 

- foi Encarregado de Negócios da Embaixada do Brasil em Yangon, 2014; 

 

- foi Chefe, substituto, do Escritório de Representação do Ministério das Relações 

Exteriores em São Paulo (ERESP); 

 

- aposentou-se do Ministério das Relações Exteriores em 2015; 

 

- foi membro do Conselho Curatorial do Museu de Arte de São Paulo (MASP), de 

2010 a 2014; 

 

- criou uma coleção de arte e etnologia asiáticas (cerca de 2.500 peças), que está 

atualmente em negociação para ser comodatada/doada por testamento para uma 

instituição museológica brasileira. Além das obras em si, a coleção reúne  mais de 

1.800 livros, CD´s e DVD´s sobre as civilizações asiáticas; e 

 

- tem matérias publicadas em revistas brasileiras e participou de vários seminários 

nacionais e internacionais sobre a Ásia; 

 

- ministra palestras e cursos sobre a Ásia em várias instituições de ensino superior. 


