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Nota de Pesar: Universidade lamenta falecimento do professor Robson Santos de
Carvalho, do ICHL

 

A comunidade acadêmica e administra�va da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-
MG, por meio da Reitoria e do Ins�tuto de Ciências Humanas e Letras (ICHL), lamenta, profundamente, o
falecimento do servidor Robson Santos de Carvalho, professor do ICHL, na tarde dessa quinta-feira,
21/10, na cidade de Ubatuba/SP.

Doutor em Linguís�ca do Texto e do Discurso pela Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), mestre em Estudos Linguís�cos e graduado em Letras pela mesma universidade, o professor
Robson de Carvalho �nha 54 anos e dedicou 10 anos de sua carreira à UNIFAL-MG. Atualmente, era o
coordenador do curso de Letras-Português Letras - Português e Literaturas da Língua Portuguesa.

Em sua carreira profissional, o professor Robson foi coordenador de área do PIBID/Letras-
Português, no período de 2012 a 2021. Foi membro �tular da Comissão de Assessoramento Técnico-
Pedagógica da Diretoria de Avaliação da Educação Básica (DAEB/INEP). Também, par�cipou do Programa
Nacional do Livro e do Material Didá�co como coordenador-adjunto do segmento “Anos iniciais do
Ensino Fundamental”, em 2019; como coordenador pedagógico da linha temá�ca “Anos finais do Ensino
Fundamental”, em 2020; e como coordenador pedagógico da área “Obras de Projetos Integradores e
Obras de LP para o Novo Ensino Médio”, em 2021.

No ano passado, o professor Robson de Carvalho ministrou o curso "Ensinar a Ler,
Aprender a Avaliar" pela Parábola Editorial, abordando os conteúdos do livro homônimo, publicado em
2018. O livro e o curso online �veram grande repercussão entre os educadores e na imprensa regional.

A UNIFAL-MG se solidariza e manifesta o mais profundo pesar, neste momento de dor, à
senhora Cleuza Lopes Santos de Carvalho, esposa do professor Robson, aos filhos Augusto e Caio, a todos
familiares e, também, aos amigos, colegas de trabalho, alunos e ex-alunos.

O sepultamento do professor Robson de Carvalho será em Belo Horizonte, no sábado
(23/10), às 10h, no Cemitério Parque da Colina, na capital mineira.

A UNIFAL-MG, por meio da Portaria 1665/2021,  decretou Luto Oficial por três dias.

 

SANDRO AMADEU CERVEIRA

Reitor

 

PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA

Diretor do ICHL

 

Documento assinado eletronicamente por Sandro Amadeu Cerveira, Reitor, em 22/10/2021, às
10:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Paulo César de Oliveira, Diretor(a) do Ins�tuto de
Ciências Humanas e Letras, em 22/10/2021, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0616929 e o código CRC 66B952CC.
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