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Jaison Pereira de Oliveira (1965 – 2017)
Por Renato Ferraz de Arruda Veiga

Eng. Agr. pela Universidade Federal de Goiás (1992), Me. em Agronomia pela
Universidade Federal de Goiás (1997) e Dr. em Agronomia, área de concentração
genética e melhoramento de plantas pela Universidade Federal de Goiás (2003). Dr.
Jaison era pesquisador na Embrapa Arroz e Feijão, área de Recursos Genéticos de
Feijão comum (Phaseolus vulgaris L.). Curador do Banco Ativo de Germoplasma
de Feijão, onde desenvolvia pesquisas em Recursos Genéticos, coletas de acessos
tradicionais, pesquisa em pré-melhoramento, Biometria aplicada a Recursos
Genéticos de plantas (arroz e feijão). Nativo de Ituiutaba, Casado desde 2.000 com
Cristiani Pereira.

Este agrônomo teve toda sua base científica alicerçada na Universidade Federal de Goiás,
se especializando no mestrado com o tema Estudos Citogenéticos em Plantas Nativas do
Cerrado, tendo por orientador o Dr. Almiro Blumenschein, com apoio da CAPES, enquanto no
Doutorado seu tema foi Avaliação da Qualidade Nutricional do Grão em Populações de Milho
(Zea mays) de Alta Qualidade Proteica e Seus Cruzamentos, sob a orientação do Dr. Lázaro José
Chaves. Logicamente participou de muitos cursos, dentre eles destaca-se o de Capacitação em
Conservação ex situ de Recursos Genéticos realizado no Centro Internacional de Agricultura
Tropical, CIAT, Colômbia, em 2010.
Desde a formatura, em 1992, permaneceu ligado à UFG, na Escola de Agronomia, quer
seja inicialmente através de monitoria quer seja posteriormente como professor, ensinando na
Graduação sobre Recursos Genéticos, Culturas da Soja, Algodão, Feijão, Amendoim, e Gergelim,
além de ter sido bolsista do CNPq. Ainda nas Linhas de Pesquisa em Estatística e
Experimentação Zootécnica, Melhoramento Genético Vegetal, Genética e Melhoramento de
Milho para qualidade nutricional de grãos, Análises Laboratoriais e Físico-química,
Citogenética de plantas nativas do cerrado, Estatística e Informática, Bioestatística aplicada à
Farmácia, e Estatística Experimental, até o ano de 2007, quando assumiu como Pesquisador-A
da Embrapa Arroz e Feijão. Na Embrapa trabalhou com a cultura do arroz, mas se dedicou
principalmente ao feijão, em especial na área de Recursos Genéticos, na linha de caracterização
com o BAG.
Publicou 32 artigos científicos, um livro: ABREU, A. G. & DE OLIVEIRA, J. P. . Arroz
do plantio à colheita. 1. ed. Viçosa: Editora UFV, 2015. v. 1. 242p , 10 resumos expandidos em
congresso, 32 resumos em congressos, duas publicações técnicas, uma em jornal, nove
publicações técnicas de mestrado, seis trabalhos de conclusão de curso de graduação. Participou
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como titular em quatro bancas de mestrado e três de doutorado, orientou três teses de mestrado
e uma de doutorado, e da organização do 10 Congresso Nacional de Pesquisa de Feijão, 2011.
Participando de eventos com Recursos Genéticos que pude conhecê-lo e admirar o seu
trabalho. Entusiasta da área, não perdia um evento neste tema, tendo orientado muitos colegas
na graduação e pós-graduação, seguindo esta mesma linha de pesquisa. Foi assim que neste ano
tive o prazer de revê-lo, mesmo que virtualmente, em uma banca de tese, ele na Embrapa Arroz
e Feijão, em Santo Antônio de Goiás-GO e nós na UNESP Botucatu-SP, com sua orientada e
do Prof. Rogério Peres Soratto, mesmo assim foi muito bom ter tido a oportunidade de
reencontrá-lo ainda neste ano de 2017.
Sua esposa se manifestou quando consultada sobre a homenagem:
“Obrigada, ele de onde estiver estará com o coração cheio de amor pelo carinho dos amigos. Eu como
esposa, amiga e companheira, agradeço pela homenagem. Deus os abençoe” Cristiani.
A Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos também se manifestou:
“É com profundo pesar que trazemos a triste notícia do falecimento de nosso querido
amigo/sócio...parte deixando-nos muitas lições de profissionalismo e ética...” SBRG.
Fica aqui registrado o vazio provocado pela ausência do amigo, colega e professor, que seu
espírito continue nos orientando na profissão!
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