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Aeasp homenageia esalqueano 

Em mais uma noite festiva, a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo (Aeasp) renderá 
homenagens àqueles que, por suas atividades e exercício profissional mais se destacaram na área de Agronomia. Um 
deles é professor da Esalq. 
 
Eleitos pelo conselho deliberativo da entidade mediante proposta fundamentada da diretoria e dos associados, os homenageados que 
entram para o rol de engenheiros agrônomos ilustres da Aeasp, recebem como brinde uma estatueta da deusa Ceres. 
  
A Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (USP/ESALQ) encontra-se, mais uma vez, representada por um de seus docentes, 
professor Natal Antonio Vello, do departamento de Genética (LGN) e vice-diretor da instituição, o qual receberá a Medalha “Fernando 
Costa”, na categoria Ensino. 
  
Vello atribui essa indicação à categoria Ensino, talvez ao fato dele ter se dedicado à pós-graduação na Escola. “Embora tenha lecionado 
sempre na graduação e também goste muito de dar aulas em disciplinas essenciais e optativas, acredito que minha maior contribuição na 
ESALQ foi realmente na pós-graduação, com a formação de um grande número de mestres e doutores que hoje trabalham no país todo, 
em diversas instituições como Embrapa, IAC, várias universidades e empresas particulares. O programa de pós-graduação do 
departamento, Genética e Melhoramento de Plantas, desde o princípio, 1964, sempre foi contemplado com avaliações máximas e por meio 
da disciplina Genética Aplicada às Espécies Autógamas, oriento mestrandos e doutorandos e até estudantes de graduação. Isso me torna 
muito realizado pois eu entrei na universidade motivado pelo ensino, certamente mais pelo ensino do que pela pesquisa e também mais do 
que pela extensão. Enfim, é uma grande surpresa para mim”, comenta o professor.  
  
Os prêmios conferidos aos homenageados são: Engenheiro Agrônomo do Ano, homenagem prestada desde 1972; Medalha “Fernando 
Costa”, homenagem prestada desde 1991, para os destaques em Liderança Rural, Iniciativa Privada, Ensino, Pesquisa, Extensão e 
Destaque – Empresas/Agronegócios; Engenheiro Agrônomo Emérito, homenagem prestada a partir de 2001; Engenheiro Agrônomo da 
Década, criado em 2004 e conferido a cada 10 anos. 
  
Demais profissionais da ESALQ e do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA), esta última também unidade da USP, já fizeram jus 
aos prêmios, como Ademar Cervellini, Eurípedes Malavolta, Joaquim José de Camargo Engler, Antonio Roque Dechen, Antonio Carlos de 
Mendes Thame, Evaristo Marzabal Neves, Carlos Clemente Cerri, Humberto de Campos, José Otávio Machado Menten, Reynaldo Luiz 
Victória, Ernesto Paterniani, José Roberto Postali Parra e Vidal Pedroso de Faria. 
  
Assim, durante a “Noite da Deusa Ceres”, que acontece no dia 22 de junho, às 18h45, no Esporte Clube Sírio, em São Paulo, Natal Antonio 
Vello, receberá o preito. 
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