
Conecte-se a um 
público altamente 
qualificado 
e formador 
de opinião.

Esteja por dentro dos últimos avanços tecnológicos.

Crie oportunidades de parcerias e negócios com startups, estudantes, 

grandes empresas, representantes públicos e comunidade nacional e in-

ternacional de tecnologia e inovação. 

Faça parte da nossa Rede.  
Faça contato com a oportunidade. 

Contato
Francislaine de oliveira 
patrocinio@rnp.br

(19) 3787-3347
(19) 99724-8890

Esteja por dentro dos últimos avanços tecnológicos.

Crie oportunidades de parcerias e negócios com startups, estudantes, 

grandes empresas, representantes públicos e comunidade nacional e in-

Conecte-se 
com a melhor 
rede de 
oportunidades 
em tecnologia 
e inovação.

EVENTOs
RNP

ORGANIZAÇão

Conecte sua 
marca com 
o ecossistema 
de educação, 
pesquisa 
e inovação.

E faça 
parcerias 
de valor para 
seu negócio 
e para a 
sociedade.

Articule 
parcerias 
para criar 
soluções para 
transformação 
digital.



Conectamos pessoas, instituições, ideias e soluções para 

democratizar o acesso ao conhecimento. Somos uma orga-

nização social comprometida com o futuro há mais de 30 anos

e estamos prontos para seguir facilitando a transformação 

digital no nosso país.

Somos vinculados e mantidos pelo conjunto de Ministérios: 

Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e mantida por esse, 

em conjunto com os ministérios da Educação (MEC), das 

Comunicações (MCom), Turismo, Saúde (MS) e Defesa (MD), 

que participam do Programa Interministerial RNP (PRO-RNP).

Pioneira no acesso à internet no Brasil, a RNP planeja, opera 

e mantém a rede Ipê, infraestrutura óptica nacional acadêmi-

ca de alto desempenho. 

Para isso, além de nossa atuação permanente, promovemos 

grandes eventos anuais. Todos imperdíveis. 

A Rede Nacional
de Ensino e Pesquisa 
(RNP) é um hub de 
ensino e pesquisa, 
uma organização 
que nasceu para 
conectar. 

RNP: um lab 
de soluções 
para desenvolver 
o Brasil

Sua presença nesses 
eventos é diálogo 
e encontro com 
o seu público. 
Conheça nosso 
portfólio!

presença de gestores 
de TIC de todo o país

conexão com 
centenas de pessoas 
ao redor do mundo 

transmissão on-line 
que alcança mais 
de 30 países

mais de 4 milhões 
de usuários

27 unidades da 
Federação com 
pontos de presença

mais de 1.700 campi e 
unidades conectadas 
nas capitais e interior 

infraestrutura 
de redes avançadas 
para comunicação, 
computação 
e experimentação

integração dos 
sistemas de Ciência 
e Tecnologia, 
Educação Superior, 
Saúde, Cultura 
e Defesa

Acesse nosso site!

Evento Foco Público Local Previsão Mais infos 

Encontro com 
Fornecedores 
e Parceiros 
da RNP

Fornecedores, 
parceiros e alta 
gestão da RNP 
reunidos para 
conhecer as 
estratégias 
do Sistema RNP.

As maiores 
empresas de 
tecnologia e 
informação 
brasileiras e 
provedores de 
internet.

CAMPINAS 
SP

JUN

P&D em TIC em 
palestras, painéis, 
pitches e parques 
tecnológicos. 

Comunidade de 
ensino, pesquisa 
e inovação e  
startups derivadas 
dos programas 
de P&D.

UBERLÂNDIA 
MG

Junto ao 
Simpósio 
Brasileiro 
de Redes de 
Computadores 
e Sistemas 
Distribuídos 
(SBRC).

MAI

O rumo das TICs 
no Brasil.

Autoridades 
públicas. 
Gestores de 
universidades 
públicas e 
privadas.

Coordenadores, 
pesquisadores 
profissionais e 
fornecedores TIC.

BRASÍLIA 
DF

AGO 

Conscientizar 
o uso seguro 
da internet e 
a proteção das 
suas informações.

Especialistas 
em tecnologia, 
segurança da 
informação. 

Instituições 
públicas e 
privadas do Brasil 
e América Latina.

DIGITAL FEV 

Troca de experiências 
em alto nível 
de gestão para 
decisões estratégicas 
de grande porte.

Exclusivo para 
gestores das 
instituições 
parceiras RNP.

Executivos 
de Segurança 
da Informação 
(CISO, CSO) 
e de Tecnologia 
da Informação 
(CIO).

BRASÍLIA 
DF

AGO 

Mercado de 
tecnologias de redes 
e em roda.

Gestores e 
equipes técnicas 
TIC das principais 
instituições 
públicas e privadas 
de ensino e 
pesquisa.

Confira a 
agenda no 
QR Code.

Confira a 
agenda no 
QR Code.
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