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No dia 06 de outubro de 2007 a fitopatologia perdeu um de seus maiores expoentes:

o Professor Nilton Luiz de Souza, que sempre se destacou no âmbito nacional e

internacional, nas diversas áreas que se dedicou: patologias pós-colheita e fungos

de solo. Participou ativamente da Sociedade Brasileira e Associação Paulista de

Fitopatologia. Ao longo de sua carreira acadêmica atuou como professor de

Fitopatologia Geral e Aplicada, por mais de trinta anos. Na pós-graduação, orientou

mais de 28 pesquisadores, que seguiram o mestre e hoje também se destacam nas

respectivas áreas de atuação, em diferentes estados brasileiros e países (Estados

Unidos, Holanda e Suíça). Como resultado dessas atividades, o Prof. Nilton publicou

mais de 70 trabalhos científicos em periódicos especializados nacionais e internacionais

e com mais de 170 trabalhos apresentados nas reuniões cientificas e congressos. O

Prof. Nilton conseguiu mostrar à todos que o conheciam que é possível ter amizade e

respeito na relação orientado-orientador. Faz parte de suas máximas que “alguém pode gostar da FCA, porém, não mais que eu”.

Pela forma enfática de defender os seus pontos de vista, muitas vezes foi mal entendido, porém suas posições sempre foram em

prol da melhoria do ensino e da Universidade como um todo. Dentre poucos, conseguiu agregar a sabedoria e a simplicidade

dos gênios. Apesar dos títulos conseguidos ao longo de sua vida profissional (mestre e doutor), com dois pós-doutorados:

Japão e Holanda, os concursos de Livre-docência e Titular, feitos na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em

Piracicaba, em ambos aprovado com louvor; nunca perdeu o jeito simples de agir e falar e negou a sua origem humilde.

Nestes últimos anos se dedicou de forma exemplar como presidente da comissão editorial do periódico Summa

Phytopathologica, a qual sente muito a sua falta. Dessa forma, em nome dos fitopatologistas, depositamos nestas poucas

linhas as nossas saudosas lembranças do grande mestre e excelente amigo que deixou este plano. Pelo qual rogamos sempre

para que se recupere e continue a brilhar em sua eterna jornada.

Comissão Editorial da Summa Phytopathologica e Alunos de Pós-graduação, orientados pelo Prof. Nilton.
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