
 

 

 

 

 

Edital nº 6/2020 – Retificação nº 3 
Seleção de artigos para o III Congresso Nacional dos Peritos Federais Agrários 

Atualizações de temática e reprodução dos artigos selecionados 
 

O Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários (SindPFA), considerando atualizações sobre a temática e 

data para a realização do III Congresso Nacional dos Peritos Federais Agrários (CNPFA) e parceria firmada com 

a ‘Revista Buriti: Direito, Sociedade e Sustentabilidade’, torna pública esta retificação do Edital nº 6/2020, que 

trata de Seleção de Artigos para o evento, atualizando-a, nos termos das disposições a seguir. 

 

O Edital nº 6/2020 passa a vigorar com as seguintes alterações, mantidos todos os demais termos: 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. O III CNPFA, previsto para a data provável de 23 a 27 de maio de 2022, pretende reunir a categoria, 

autoridades, acadêmicos, gestores e profissionais para discutir a temática “Terra, mudanças climáticas 

e fome: o Brasil num mundo em transformação”, bem como a percepção do valor que se atribui ao 

arcabouço institucional e aos profissionais que atuam nas políticas inerentes; o que pressupõe a 

necessidade de uma gestão eficiente do patrimônio terra, que possibilite o seu acesso, a execução de 

uma política agrária que seja indutora de desenvolvimento e justiça tributária, com repercussão na 

soberania nacional, na segurança alimentar, na preservação dos recursos naturais, destacando o papel 

das instituições públicas, dos Peritos Federais Agrários (PFAs) e demais agentes nesse processo, bem 

como os desafios destes profissionais e do serviço público em geral, bem como de sua representação. 

.................................... 

16. DIREITOS DE REPRODUÇÃO 

 .... 

16.2. Em parceria com a ‘Revista Buriti: Direito, Sociedade e Sustentabilidade’, periódico acadêmico do 

Grupo de Estudo de Direito de Águas (Geda) do Programa de Mestrado em Direito Ambiental (PPGDA) 

da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e do Núcleo de Pesquisa em Direito de Águas (NPDA) 

do Programa de Mestrado em Constitucionalismo e Direitos da Amazônia (PPGDir) da Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM), ISSN nº 2595-6795, o SindPFA editará uma edição especial da Revista 

com os artigos selecionados nesta Seleção cujo objeto se relacione com o seu escopo temático. 

 

Brasília-DF, 6 de janeiro de 2022. 

 

 

 

João Daldegan Sobrinho 

Presidente 

 

Diretoria Colegiada 
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