
Chamada pública de contribuições para 

programação do Fórum RNP 2022 



 

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 Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) com o 

olhar no futuro das redes e infraestrutura de tecnologia que compõem o Sistema Nacional de 

Ciência, Tecnologia & Inovação. O evento promove um amplo debate sobre transformação digital, 

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

 

2. PÚBLICO ALVO 

O Fórum RNP é um evento anual da RNP voltado à comunidade de ensino, pesquisa e inovação no 

Brasil, direcionado aos gestores de órgãos da administração pública, reitores e pró-reitores das 

Universidades e Institutos Federais, diretores de Organizações Sociais Federais e Unidades de 

Pesquisa vinculadas ao MCTI e CEOs de startups de tecnologia. Além disso, o Fórum RNP conta com 

palestras e painéis de interesse dos gestores, diretores e profissionais de TIC, bem como 

pesquisadores e demais profissionais de áreas de interesse.  

 

3. LINHA CONDUTORA E EIXOS DO EVENTO 

Como nas edições anteriores, as apresentações são organizadas em trilhas ao longo dos três dias de 

evento, que abordarão assuntos como computação em nuvem, governança e liderança, legislação 

e regulamentação, operação de TIC, gestão de identidade, redes e novas tecnologias, segurança e 

privacidade, telessaúde, e-Ciência, mobilidade e tecnologias aplicadas à educação, cultura e saúde. 

A linha condutora desta edição será Cibersegurança e privacidade, desdobrado nos seguintes eixos.  

• Inovação (produtos, serviços, processos, práticas, etc.); 

• Gestão e governança; 

• ESG (governança ambiental, social e corporativa) 

• Liderança e desenvolvimento de pessoas; 

• Redes avançadas; 

• Web 3.0; 



 

• Tecnologias aplicadas à educação e saúde (nuvem, gestão de identidade, automatização, 

inteligência artificial, etc.); 

• Segurança e privacidade. 

Os critérios de seleção incluem alinhamento com o fio condutor e com o eixo indicado, impacto da 

proposta na comunidade, viabilidade da proposta, além de realizações e competência do 

palestrante indicado. 

 

4. FORMATO DO EVENTO 

O Fórum RNP 2022 será realizado entre os dias 30, 31 de agosto e 1º de setembro, com transmissão 

pela Internet através dos canais da RNP pela Internet. 

Detalhes sobre o formato do evento serão comunicados posteriormente. 

 

5. FORMATO DA PROPOSTA 

Poderão ser enviadas propostas para cada tipo de atividade, sendo: 

• Palestra – Apresentação expositiva realizada por até 2 pessoas, com limite máximo de 40 

minutos de duração, incluindo interação com a audiência; 

• Painel – Apresentação expositiva ou debate com até 3 pessoas, com até 20 minutos para 

cada painelista, intermediado por um moderador, com limite máximo total de 80 minutos 

de duração, incluindo interação com a audiência;   

• Flash Talk – Apresentação expositiva sobre cases e/ou soluções tecnológicas, realizada por 

1 pessoa, com limite máximo de 10 minutos de duração; 

• Workshop – Atividade em formato de treinamentos rápidos, realizado por até 2 pessoas, 

com duração de 2 horas por turno, com limite máximo de 4 horas de duração; 

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. Incentivamos o uso de recursos interativos (tais como slido, kahoot, menti, etc.) 

durante a apresentação. Pense nisso ao enviar sua proposta. 



 

6. SUBMISSÃO DA PROPOSTA 

O conteúdo da proposta deverá ser enviado até as 23h do dia 8 de julho de 2022, por meio do 

formulário disponibilizado no link a seguir: 

https://url.rnp.br?chamadaForum2022 

 

7. 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 2022 será 

responsável por revisar as propostas e, caso haja necessidade, poderá entrar em contato com o 

proponente para esclarecimentos.  A seleção das propostas adotará os seguintes critérios: 

Alinhamento com o fio condutor e com os eixos 

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

no item 3 desta chamada. 

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 das pessoas indicadas e custos de participação. 

Realizações e competência dos membros indicados na proposta 

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 de Programa, palestras com temas convergentes poderão ser 

unificadas para formação de painéis, além de poder haver propostas de mudanças no formato das 

atividades, além de eventuais esclarecimentos sobre o tema indicado. 

 

8. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

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



 

• Diretoria Adjunta de Relacionamento Institucional; 

• Diretoria Adjunta de Cibersegurança; 

• Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação; 

• Diretoria de Serviços e Soluções; 

• Escola Superior de Redes; 

• Gerência de Comunicação Corporativa; 

• Representante das Organizações de Pesquisa vinculadas ao MCTI; 

• Representante da ANDIFES/CGTIC; 

• Representante da CONIF/FORTI; 

• Representante da ABRUEM; 

• Parceiros institucionais da RNP; 

 

9. CRONOGRAMA 

Divulgação da chamada: 24 de junho de 2022; 

Apresentação da chamada (webinar): 29 de junho de 2022; 

Recebimento das propostas: 24 de junho a 8 de julho de 2022; 

Análise das propostas: 11 de julho a 18 de julho de 2022; 

Confirmação das propostas: até 20 de julho de 2022; 

Divulgação da grade de programação: 22 de julho de 2022; 

 

10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS 

Dúvidas ou solicitações de informações e esclarecimentos podem ser enviados para 

forum.programacao@rnp.br.



 

 

 

 

 


