
Chamada para Programação do Fórum RNP 2021 

 

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. 

Esse ano, o evento será realizado em parceria com a Associação Brasileira de Telemedicina e 

Telessaúde e a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. 

3. Tema e trilhas do evento 

O Fórum RNP 2021 chega a sua 10ª edição e será realizado entre os dias 22 e 26 de novembro, em 

formato digital. O tema desta edição será "Desenvolvimento Humano e Saúde Digital em Foco", 

desdobrado nas seguintes trilhas: 

• Pessoas (Liderança, comunicação, criatividade, motivação, entre outros) 

• Tecnologia - (Nuvem, Inteligência Artificial, Redes Avançadas, Segurança, entre outros) 

• Inovação (Em produtos, serviços, processos, práticas, entre outros) 

4. Formato do evento em 2021 

Pelo segundo ano seguido, o evento será 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 

O encaminhamento de propostas se dará de forma virtual, através do seguinte formulário. Os 

formatos de palestra são os seguintes: 

Palestra - Cada apresentação será realizada por 1 (uma) pessoa e terá duração de 30 minutos. 

Painéis - Cada apresentação poderá contar com até 3 (pessoas) e cada uma terá cerca de 20 minutos 

de apresentação, intermediado por um moderador. 

https://forms.office.com/r/bEe1KDuP2J


Flash Talks - Cada apresentação será realizada por 1 (uma) pessoa e terá duração máxima de 10 

minutos. 

Será necessário o envio de um vídeo com o resumo da apresentação, o vídeo deverá ter no máximo 2 

minutos e poderá ser gravado através do celular. 

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. 

Nesta edição do Fórum RNP, incentivamos o uso de recursos interativos (Slido, Kahoot etc.) durante a 

apresentação. Pense nisso ao enviar sua proposta. 

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. 

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. 

6.1 Submissão 

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

6.2 Critérios 

A seleção das propostas para o Fórum RNP 2021 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. 

 

https://forms.office.com/r/bEe1KDuP2J


6.3 Equipe de avaliação 

O comitê de avaliação é composto por 16 integrantes: 

- 8 integrantes da equipe de programação do evento; 

- 8 representantes de áreas da RNP. 

7. Cronograma 

Divulgação da chamada: 8/9 

Envio das propostas: 8/9 a 24/9 

Análise das propostas: 27/9 a 22/10 

Confirmação das propostas: até 27/10 

8. Dúvidas 

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

mailto:forum-interacao@rnp.br

