
 

 

EVANDRO JOSÉ FUECHTER 

Quem é o Evandro (evandro.fuechter@udesc.br)? 

Iniciei minha trajetória acadêmica e profissional quase que concomitantemente, no ano de 

2002, quando ingressei no curso de Administração pela então UNERJ – Centro Universitário de 

Jaraguá do Sul, quando também tive minha primeira oportunidade profissional como auxiliar 

administrativo em uma empresa de Jaraguá do Sul. 

A conclusão da graduação em Administração ocorreu em 2005, quando, entusiasmado pelas 

descobertas e conhecimentos adquiridos durante o período acadêmico, passei a dar os 

primeiros passos como microempreendedor. 

Motivado por este espírito empreendedor, e com a vontade de continuar adquirindo 

conhecimento e experiências, em 2006 iniciei minha especialização em Comunicação Integrada 

de Marketing pelo Centro Universitário Católica de Santa Catarina, a qual conclui em 2008. 

Ao mesmo tempo em que continuava exercendo a vida profissional na área administrativa, 

passei e desenvolver o interesse em ampliar minha qualificação e área de atuação, e foi então 

que, em 2009 ingressei no curso de Direito pelo Centro Universitário Católica de Santa Catarina. 

Com o início do curso de Direito, passei também a desenvolver o interesse pelo serviço público, 

e comecei a dedicar parte de meu tempo para os estudos voltados a prestação de concursos 

públicos. 

Durante o período da graduação em Direito me dividi entre estágio e trabalho em escritório de 

advocacia, e também entre os estudos e realização de concursos públicos. 

No ano de 2014 conclui a graduação em Direito, mesmo ano que ingressei na UDESC, como 

técnico universitário. 



Desde então passei a me dedicar integralmente ao serviço público, atuando no setor de 

Licitações e Compras do Centro de Ciências Tecnológicas – CCT. 

Dentre as atividades desenvolvidas na UDESC, entre os anos de 2018 e 2020 participei do 

Conselho Universitário – CONSUNI, como representante dos técnicos universitários do CCT, e 

atualmente exerço a função de Coordenação do setor de Licitações e Compras do Centro de 

Ciências Tecnológicas – CCT. 

Pela trajetória acadêmica e profissional que percorri até aqui, me sinto preparado e motivado 

para trabalhar a frente da Direção Administrativa ao lado do professor Heron, na gestão dos 

próximos 4 anos do CCT. 

 

• Graduado em Administração - UNERJ 

• Especialista em Comunicação Integrada de Marketing - UNERJ 

• Graduado em Direito - Católica de Santa Catarina 

• Técnico Universitário da UDESC desde 2014 

• Coordenador do Setor de Compras e Licitações do CCT desde 2016 

• Membro da Comissão Permanente de Licitações do CCT desde 2015 

• Representante do corpo técnico do CCT no CONSUNI 

• Mantem-se atualizado, através de cursos e treinamentos na área de Gestão Pública,  

Compras e Licitações 


