
 

REGIMENTO DO II CONGRESSO NACIONAL DOS PERITOS FEDERAIS AGRÁRIOS 

 

ANEXO I 

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR DO II CNPFA 

 

DIA 28/11/2016 
17 às 19 h Credenciamento para o Congresso 

19 às 21 h 

 

Abertura do Congresso 

Palestra: Um olhar sobre a governança agrária no mundo 

21 h Coquetel 

DIA 29/11/2016 
8:30 às 10:30 h Mesa redonda – Os desafios para uma efetiva governança agrária no país 

 Governança agrária e segurança jurídica da propriedade rural  

 Governança agrária como instrumento de defesa nacional  

 Governança fundiária e segurança alimentar  

 Governança agrária e combate às desigualdades sociais com a conservação 

dos recursos naturais  

10:30 às 10:45 h Intervalo 

10:45 às 12:30 h Painel – Mundo rural e desafios do desenvolvimento sustentável no Brasil 

12:30 à 14 h Almoço 

14 às 16 h Mesa redonda – Sobreposição de políticas públicas na governança agrária 

16 às 16:15 h Intervalo 

16:15 às 18:15  h Painel – O desafio institucional da integração dos sistemas de informações sobre 

o meio rural brasileiro 

DIA 30/11/2016 
8:30 às 9:30 h Palestras: Mercados de Terras e governança agrária 

9:30 às 9:45 h Intervalo 

9:45 às 12:15 h Palestras: Experiências de integração de sistemas de informações territoriais 

(geoespaciais) em países vizinhos 

12:15 às 14 h Almoço 

14:00 às 16:45 h Painel –A construção de uma nova institucionalidade: necessidade da criação de 

um Instituto de Terras no Brasil 

16:45 às 17 h Intervalo  

17 às 18:30 h Palestras: 

Política de carreira, desenvolvimento e valorização profissional 

DIA 1/12/2016 
8:30 às 12:30 h Grupos de Trabalho: 

 Grupo 1: Desafios para a governança agrária no país 

 Grupo 2: Modelo institucional necessário de governança agrária como política 

de Estado 

 Grupo 3: Política de carreira, desenvolvimento e valorização profissional 

12:30 às 14 h Almoço 

14 às 17:30 h Plenária 

17:30 às 18 h Solenidade de Encerramento 

19 h Posse da nova Diretoria Colegiada do SindPFA 

 


