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VI – HOMENAGENS PÓSTUMAS  Fernando Irajá Félix de Carvalho  Por Antonio Wilson Penteado Ferreira Filho     Fernando foi Eng. Agr. (1962) e Me. (1970), pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1962), e Dr. pela University of California (1974).    Atualmente era Professor Associado - I, da Universidade Federal de Pelotas. Em Recursos Genéticos atuou com ênfase em Genética e Melhoramento Vegetal, principalmente com aveia e trigo, minha área de atuação antes da aposentadoria no IAC. Aposentou-se em 1995 como Professor Titular da UFRGS, porém, continuou formando pessoas pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), como Professor Associado I.  Participou diretamente do lançamento de 20 cultivares elite de aveia, tento também atuado com o trigo, entre outras culturas. Foi dos poucos brasileiros que receberam bolsa de estudos da Rockfeller Foundation e atuando também na Sociedade Latino-Americana de Genética, além de CAPES, CNPq, e PRODETAB, e ainda consultor do Banco Mundial para projetos agropecuários.  Seus orientados colaboram com grandes instituições de pesquisa como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO), Instituto Rio-grandense do Arroz, Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Universidades Federais do Rio Grande do Sul, de Pelotas, de Santa Maria, de Santa Catarina, e Estaduais de Santa Catarina e de Ponta Grossa, e, ainda, espalhados por países da América do Sul como na Argentina, Bolívia, Chile, e Paraguai. Tive o grande privilégio, na década de 1980, de ter sido seu orientado.  Com certeza foi um grande entusiasta do ensino e da pesquisa científica brasileira, cuja dedicação e entusiasmo eram contagiantes. Seus ensinamentos foram de grande valia para a minha carreira de pesquisador científico no IAC. Que Deus dê forças e conforto à Valesca, filhos e netos. Amigo Fernando descanse em paz!  Nossa SBRG sente-se honrada em poder homenageá-lo, por seu imenso trabalho em recursos fitogenéticos, assim como agradecemos ao Wilson pelo texto elaborado! 
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