
 

 

 

 

 

Edital nº 6/2020 – Retificação nº 4 
Seleção de artigos para o III Congresso Nacional dos Peritos Federais Agrários 

Reabertura - Envio de artigos de 1º a 12 de agosto de 2022 
 

O Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários (SindPFA), em razão da redefinição de data para a realização 

do III Congresso Nacional dos Peritos Federais Agrários (CNPFA) e a determinação da Diretoria Colegiada de 

reabertura de prazo para a submissão de trabalhos para o evento, conforme Resolução nº 6/2022, de 

16/3/2022, torna pública esta retificação do Edital nº 6/2020, que trata de Seleção de Artigos para o evento, 

em que redefine o cronograma da Seleção e reabre o prazo de submissão de artigos, preservando os objetivos 

do processo, 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 7 a 11 de novembro 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. 

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

4. CRONOGRAMA 

4.1. A Seleção obedecerá ao seguinte cronograma: 

Nova submissão dos artigos* De 1º a 12 de agosto de 2022 

Avaliação dos artigos De 13 a 25 de agosto de 2022 

Divulgação do resultado preliminar da Avaliação Dia 26 de agosto de 2022 

Interposição de recursos Até 29 de agosto de 2022 

Análise dos recursos De 30 de agosto a 1º de setembro de 2022 

Divulgação do resultado final da Avaliação Dia 2 de setembro de 2022 

Revisão dos artigos De 3 a 29 de setembro de 2022 

Divulgação do resultado final da Seleção Dia 30 de setembro de 2022 

Lançamento dos trabalhos e premiação Por ocasião do III CNPFA, de 7 a 11/11/2022 

*Os artigos já enviados e recepcionados nas datas antes da retificação nº 4 deste edital dispensam o reenvio no novo 

período, facultado aos seus autores a edição e reapresentação na nova data.   

 

Brasília-DF, 16 de março de 2022. 

 

 

João Daldegan Sobrinho 

Presidente 

 

Diretoria Colegiada 
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