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INTRODUÇÃO 
A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) realiza anualmente o Fórum RNP, encontro que aborda 
assuntos políticos e estratégicos do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) com o 
olhar no futuro das redes e infraestrutura de tecnologia que compõem sistema nacional de ciência, 
tecnologia e inovação. O evento promove um amplo debate sobre transformação digital, uso e gestão 
das TIC para finalidade de ensino, pesquisa, comunicação, saúde e cultura. 

 

PÚBLICO ALVO 

O Fórum RNP 2023 é direcionado para dirigentes e gestores de TIC do Sistema RNP, incluindo 
universidades públicas e privadas, Institutos Federais, organizações sociais, órgãos da administração 
pública federal e de unidades da federação, unidades de pesquisa vinculadas ao MCTI, CEOs de 
startups, entre outros, com palestras e painéis de interesse dos gestores da área e ênfase no 
desenvolvimento da comunidade de ensino, pesquisa e inovação do Brasil. Adicionalmente, tem 
atraído o interesse de demais dirigentes de órgãos da administração pública, reitores e pró-reitores de 
Instituições de Ensino Superior, bem como pesquisadores e estudantes. 

 

TEMA E EIXOS DO EVENTO 
O Fórum RNP 2023 chega à sua 12ª edição e será realizado entre os dias 29 a 31 de agosto de 2023, no 
Royal Tulip Brasília Alvorada, em Brasília/DF, e terá como tema “Aplicações Emergentes para a 
educação, ciência e cultura”, desdobrado nos eixos: 

• Gestão e soft skills: liderança, comunicação, criatividade, motivação, etc.; 
• ESG: inclusão social, desenvolvimento sustentável, governança corporativa; 
• Redes avançadas: telecomunicações e mobilidade; 
• Computação em nuvem; 
• Inteligência artificial; 
• Aplicações em tempo real e ultra qualidade; 
• Pesquisa, desenvolvimento & inovação; 
• e-Ciência: tecnologias aplicadas à educação, cultura e saúde; 
• Segurança e privacidade; 

 

FORMATO DA PROPOSTA 

Poderão ser enviadas propostas para os formatos de sessão: 

• Palestra: 

-  Apresentação expositiva; 
- Participantes: máximo de 2 pessoas; 
- Duração: 30 minutos 

• Painel: 
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- Apresentação expositiva ou debate; 
- Participantes: Moderador e até 3 painelistas 
- Duração: com duração máxima de 1 hora, com tempo sugerido de 15 minutos para cada 

painelista e 15 minutos para perguntas e considerações finais;   

• Flash Talk 

- Apresentação expositiva sobre cases e/ou soluções tecnológicas; 
- Participantes: 1 pessoa; 
- Duração: 10 minutos; 

Em caso de indicação de terceiros, a proposta submetida precisará necessariamente indicar o 
palestrante, o conteúdo e é importante que o palestrante tenha sido consultado pelo proponente 
sobre a disponibilidade de agenda no período do evento e sobre o interesse em realizar a 
apresentação. 

 

SUBMISSÃO DA PROPOSTA 

O conteúdo da proposta deverá ser enviado até o dia 7 de abril de 2023, por meio do formulário 
disponibilizado no link a seguir: 

 https://forms.microsoft.com/r/k9N2hHKMwR 

 

SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

As propostas começarão a ser avaliadas após o encerramento do prazo de envio estipulado nesta 
chamada. Durante o período de avaliação, o Comitê de Programa do Fórum RNP 2023 será responsável 
por revisar as propostas e, caso haja necessidade, poderá entrar em contato com o proponente para 
tirar dúvidas. 

A seleção das propostas para o Fórum RNP 2023 adotará os seguintes critérios: 

Alinhamento com o fio condutor e com os eixos 

Convergência da proposta com o tema da edição e clara identificação com, ao menos, um dos eixos 
temáticos indicados. 

Impacto da proposta na comunidade 

Grau de impacto para o público do evento. Leva em conta também como o assunto é relevante para as 
necessidades concretas da comunidade de ensino, pesquisa e inovação e parceiros da RNP. 

Viabilidade da proposta 

Análise da viabilidade técnica, disponibilidade e custos de participação das pessoas indicadas. 

Realizações e competência dos membros indicados na proposta 

https://forms.microsoft.com/r/k9N2hHKMwR


4 

CORPORATIVO: Documento para uso interno. A impressão deste documento torna a cópia não controlada 

PROGRAMA DE GOVERNANÇA EM PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DA RNP 

 

Avaliação das realizações e a competência do palestrante, moderador e/ou painelista, com base nos 
currículos e nas referências apresentadas. 

Após a análise da comissão avaliadora, poderão ocorrer sugestões de unir palestras com temas 
convergentes para formação de painéis, mudança no formato das palestras e eventuais 
esclarecimentos sobre o tema. 

 

EQUIPE DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

O Comitê de Programa do Fórum RNP é composto por integrantes das seguintes áreas: 

• Diretoria Adjunta de Relacionamento Institucional/RNP; 

• Diretoria Adjunta de Gestão de Serviços/RNP; 

• Escola Superior de Redes/RNP; 

• Diretoria Adjunta de Cibersegurança/RNP; 

• Diretoria Adjunta de Engenharia e Operações/RNP; 

• Gerência de Atendimento Integrado/RNP; 

• Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação/RNP; 

• Parceiros institucionais da RNP; 

 

CRONOGRAMA 

Divulgação da chamada: 10 de março de 2023; 

Apresentação da chamada (webinar): 16 de março de 2023 às 10h; 

Envio das propostas: 10 de março a 7 de abril de 2023; 

Análise das propostas: 10 de abril a 12 de maio de 2023; 

Confirmação das propostas: até 31 de maio de 2023. 

 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS  

Dúvidas ou solicitações de informações e esclarecimentos podem ser enviados para 
forum.programacao@rnp.br. 
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