
 

Chamada para Programação do  

Fórum RNP 2020 



 

2 

 

1. Introdução 

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) realiza anualmente o Fórum RNP, encontro que 

aborda assuntos políticos e estratégicos do setor de Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) com o olhar no futuro das redes e infraestrutura de tecnologia que compõem o sistema 

nacional de CT&I. O evento promove um amplo debate sobre transformação digital e o uso e a 

gestão das TIC para finalidade de ensino, pesquisa, inovação, saúde, cultura e defesa.  

 

2. Público-alvo 

O Fórum RNP é dirigido aos profissionais de Tecnologias de Informação e Comunicação, com 

palestras e painéis de interesse dos gestores da área e ênfase na comunidade de instituições 

usuárias da RNP. Tradicionalmente, tem atraído o interesse de diretores de TI de órgãos da 

administração pública, pró-reitores e reitores das Universidades e Institutos Federais, bem como 

pesquisadores e alunos da área.  

Este ano, contaremos com o apoio da Secretaria de Governo Digital (SGD), do Ministério da 

Economia, e estaremos mais próximos do SISP – Sistema de Administração dos Recursos de 

Tecnologia da Informação – ou seja, da comunidade de profissionais de TI de todo o Governo 

Federal. 

 

3. Tema e trilhas do evento 

O Fórum RNP 2020 chega a sua 9ª edição e será realizado nos dias 19, 20 e 21 de outubro, em 

formato digital. O tema desta edição será "Encontro com o Futuro", que será desdobrado em 7 

trilhas, a saber: 

 Inovação; 

 Computação em Nuvem; 

 Gestão e Soft Skills; 

 Redes Avançadas; 

 Segurança e privacidade; 

 Tecnologias na educação; 

 Tecnologias na saúde. 

Parar saber mais sobre a RNP, leia o Relatório Anual de Atividades RNP 2019. 

 

 

https://www.rnp.br/arquivos/documents/Relat%c3%b3rio%20Anual%20de%20Atividades%20RNP%202019_0.pdf?iSaA85i1otCADOc6FilbgQxfZRy0S1J1
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4. Formato do evento em 2020 

Este ano, o evento será todo digital. Por isso, os palestrantes precisarão usar seus próprios 

equipamentos para ministrar a apresentação. Cada palestrante deve dispor dos seguintes 

equipamentos: 

 Conexão de internet de qualidade 

 Computador 

 Fone de ouvido com microfone 

Além disso, é fundamental dispor de um espaço silencioso e iluminado para usar no momento da 

apresentação. 

 

5. Formato da proposta 

Será possível submeter propostas de palestras e painéis para a edição 2020 do Fórum RNP Digital. 

Cada palestra será apresentada por 1 (uma) pessoa e terá duração de 20 minutos. Já os painéis 

poderão contar com até 3 (pessoas) e cada uma terá 15 minutos de apresentação. 

É fundamental que seja enviado, no ato da proposta, um link com um exemplo de apresentação 

que o palestrante indicado já tenha realizado.  

A proposta submetida precisará necessariamente indicar o palestrante e o conteúdo e é 

importante que o palestrante tenha sido consultado pelo proponente sobre a disponibilidade de 

agenda no período do evento. Nesta edição do Fórum RNP, incentivamos o uso de recursos 

interativos (Slido, Kahoot etc.) durante a programação. Pense nisso ao enviar sua proposta. 

Após a análise da comissão, as palestras poderão ou não compor painéis de debate. 

 

6. Seleção 

As propostas deverão ser enviadas até o prazo estipulado nesta chamada. Durante o período de 

avaliação destacado no cronograma, as equipes de avaliação serão responsáveis por revisar as 

propostas e, caso haja necessidade, poderão entrar em contato com o proponente para tirar 

dúvidas. Caso não seja respondido dentro do prazo de análise, a proposta será desconsiderada. 

6.1 Submissão 

O conteúdo da proposta deverá ser enviado por meio deste formulário.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5kZG1tfghU-0Q2Fw3-wK9B-Miikh6vZDjjW0qY_yILRUOTZBOTNSTlg0QUYySE5UTFRZMVFTTUVDTiQlQCN0PWcu
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6.2 Critérios 

A seleção das propostas para o Fórum RNP 2020 adotará os seguintes critérios: 

Alinhamento com o tema e com as trilhas 

As propostas deverão convergir com o tema e ter clara identificação com, ao menos, uma das 

trilhas. 

Impacto da proposta na comunidade 

O grau de impacto para o público do evento. Leva em conta também como o assunto é relevante 

para as necessidades concretas da respectiva comunidade. 

Viabilidade da proposta 

Analisa a viabilidade técnica, disponibilidade das pessoas indicadas e custos. 

Realizações e competência dos membros indicados na proposta 

Avalia as realizações e a competência do palestrante, moderador e painelista, com base nos 

currículos e nas referências apresentadas.  

6.3 Equipe de avaliação 

O comitê de avaliação é composto por 16 integrantes: 

- 12 da RNP  

- 1 da SGD 

- 1 do FGTIC/ MCTIC 

- 1 do FORTI /CONIF  

- 1 do CGTIC/IFES 

 

7. Cronograma 

Divulgação da chamada: 20/8/2020 

Webinar (dúvidas): 24/8/2020 

Envio das propostas: de 20 a 28/8/2020 

Análise das propostas: de 31/8/2020 até 10/9/2020 

Confirmação das propostas: até dia 11/9/2020 

 

8. Dúvidas 

Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail: forum.programacao@rnp.br. 

mailto:forum-interacao@rnp.br


 

 

 

 

 

 

 

 


