
 

 
RETIFICAÇÃO 

 
 
Fica alterado o ANEXO I item 3. ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS PELO 
BOLSISTA , da Chamada Pública 028/2020  – “ Agricultura e Diversidade: análise de 
trajetórias, tecnologias e desafios regionais a par tir dos dados do Censo 
Agropecuário”, conforme a seguir: 
 

Onde se lê: 

3. ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA  

 Construir instrumentos e formular roteiros e procedimentos de pesquisa de campo 
nacionais; 

 Redigir manuais e treinar equipes de pesquisa de campo nacionais; 
 Participar na formação da equipe de pesquisa de campo no Estado de São Paulo; 
 Realizar entrevistas e observação em cartórios judiciais no Estado de São Paulo; 
 Realizar análise de autos findos de ações judiciais no Estado de São Paulo; 
 Produzir relatórios parciais de atividades em campo no Estado de São Paulo; 
  Incluir as informações produzidas no banco de dados do projeto no Estado de São 

Paulo; 
 Produzir relatórios analíticos a partir dos dados produzidos; 
 Colaborar na elaboração dos relatórios finais. 

 
Leia-se:  

 Construir algoritmos para extração de dados do Censo Agropecuário; 
 Realizar as análises estatísticas para o ajuste dos índices, no caso de dados não 

homogêneos/com falhas; 
 Construir, em conjunto com a equipe, índices sobre a produção, produtividade e 

sustentabilidade socioeconômica, com uso do software indicado; 
 Realizar análises econométricas e criar índices para a avaliação de políticas 

públicas; 
 Identificar e analisar a formação de clusters a partir das variáveis-chave da produção 

agropecuária; 
 Identificar o perfil e por tipos de agricultores, porte e grau de uso de tecnologias; 
 Desenvolver modelos de análise da competitividade em função dos ativos, incluindo 

pesos de fatores limitantes da competitividade em razão da escassez de ativos; 
 Apresentar relatórios em planilhas e mapas a partir de dados georreferenciados; 
 Participar da elaboração de artigos científicos e publicações do IPEA como livros, 

Boletins e Textos para Discussão. 

 
Brasília, 11 de março de 2020. 
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