
Instituição Objeto do instrumento

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
Atender ao uso compartilhao de infraestrutura de redes disponibilizada pela RNP no Distrito Federal (Gigacandanga - Redecomep-DF, a Rede Comunitária de 
Educação e Pesquisa do Distrito Federal.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco 
Estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e apoio recíproco entre as partes para promover o desenvolvimento e aplicação, prioritariamente, de 
gerenciamento de “computação na nuvem”, a partir da hospedagem de equipamentos que compõem a solução de conteiner, data center (CDC) necessários 
para o acompanhamento da ação de pesquisa.

Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espirito Santo 

Cooperação técnica e científica para: a) A realização conjunta de atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico de redes e suas aplicações avançadas; 
b) A cooperação técnica em rede, promovendo o intercâmbio de informações, estudos, avaliação de serviços e provedores comerciais, a utilização de padrões 
tecnológicos, dentre outros; c) o desenvolvimento colaborativo de projetos de uso de aplicação de TIC; d) o compartilhamento de infraestrutura; e) A capacitação 
em recursos humanos em TIC.

Fundação Universidade de Brasília 
Viabilizar a conexão da FUB à internet por meio de compartilhamento de infraestrutura de rede de fibra óptica denominada rede GigaCandanga, incorporando-se 
ao conjunto de instituições usuárias da rede mediante a gestão financeira, por parte da RNP.

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul                                                 
Estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e apoio recíproco entre as partes, para a implantação e operação de meios e serviços de redes avançadas, a 
ser realizada através da instalação, operação e manutenção do PoP-MS, da rede acadêmica brasileira, integrante da infraestrutura nacional de pesquisa em 
rede, da capacitação de recursos humanos e aplicações avançadas.

Secretaria de Estado de Meio Amb., Desen. Econo., Produ. e Agricultura Familiar 

Promover a mútua cooperação entre os partícipes com vistas ao desenvolvimento de ações conjuntas relacionadas às redes de comunicação e uso de TIC 
avançadas, que contribuam para a consolidação e integração dos Sistemas Estadual e Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e para o desenvolvimento 
de ações de interesse conjunto do Estado de Mato Grosso do Sul e da RNP para a consecução das políticas públicas que conduzem, buscando a sinergia 
destas ações e o compartilhamento dos recursos envolvidos.

Agencia Nacional de Telecomunicações Interoperabilidade entre o espaço fisico da sala segura da Anatel e o espaco fisico no Internet Data Center da RNP.

Laboratório Nacional de Computação Cientifica 
Estabelecer parceira entre as partes para o fomento de atividades de pesquisa tecnológica em redes, de implantação e operação de meios e serviços de redes 
avançadas, através da manutenção e operação do PoP-RJ.

Universidade Federal do Mato Grosso 
Estabelecer parceria entre as partes para o fomento de atividades de implantação e operação de meios e serviços de redes avançadas, através da manutenção 
e operação do PoP-MT e a definação de critérios de uso da infraestrtutura visando o atendimento aos cursos ministrados pela Escola Superior de Redes da 
RNP.

Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe 
Estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e de gestão, a serem realizadas com o apoio recíproco entre os partícipes, na operação e manutenção da 
infraestrutura da MetroAJU implantada pela RNP a partir das premissas da iniciativa Redecomep.

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 
Estabelecer diretrizes de cooperação técnica e de gestão, a serem realizadas com o apoio recíproco entre os partícipes, na operação e manutenção da  
infraestrutura da Metroaju.

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 
Estabelecer diretrizes de cooperação técnica e de gestão, a serem realizadas com o apoio recíproco entre os partícipes, na operação e manutenção da 
infraestrutura da Metropoa implantada pela RNP.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
Estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e de gestão, a serem realizadas com o apoio reciproco entre os partícipes, na cooperação e manutenção da 
infraestrutura da Metrotins.

Agencia Brasileira de Inteligência 
Viabilizar a conexão da Agência Brasileira de Inteligência à infraestrutura de rede de fibra óptica denominada rede GigaCandanga, incorporando-se ao conjunto 
de instituiçõs usuárias a rede mediante a gestão financeira, por parte da RNP, dos recursos para manutenção e operação da rede.

Fundação Oswaldo Cruz Atender o uso compartilhado de infraestrutura de redes disponibilizada pela RNP no Distrito Federal.

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia Atividades de pesquisa e de desenvolvimento em projeto da área de Acesso Aberto a Dados de Pesquisa.

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
Estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e de gestão, a serem realizadas com o apoio entre os partícipes, na operação e manutenção da infraestrutura 
da MetroPOA implantada pela RNP, a partir das premissas da iniciativa Redecomep.

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí 
Estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e de gestão, a serem realizadas com o apoio reciproco entre os partícipes, na operação e manunteção da infra 
estrutura da Rede Poti  implantada pela RNP.

Colégio Militar de Porto Alegre 
Estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e de gestão, a serem realizadas com o apoio reciproco entre os partícipes, na operação, manutenção, 
expansão e atualização tecnológica da infraestrutura da MetroPOA implantada pela RNP a partir das premissas da iniciativa Redecomep.

Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul 
Estabelecer as diretrizes de cooperação, técnica e de gestão, a serem realizadas com o poio reciproco  entre os partícipes, na operação e manutenção da 
infraestrtura da MetroPOA implantada pela RNP.

Universidade Estadual do Tocantins 
O presente convênio tem por objeto estabelecer diretrizes de cooperação técnica e de gestão a serem realizadas com o apoio reciproco entre os partícipes, na 
operação e manutenção da infraestrutura da METROTINS implantada,  pela RNP.

Fundação Escola Nacional de Administração Publica 
Tem por escopo a adesão ao Protocolo de Intenções celebrado entre a Fundação Escola Nacional de Administração Pública  (Enap) e instituições públicas de 
natureza patrocinadora, gestora, conteudista ou certificadora,  visando à oferta de catálogo unificado de cursos a distância para capacitação e aperfeiçoamento 
de servidores públicos no âmbito do projeto Escola Virtual de Governo.

Embrapa Meio Norte 
Estabelecer as diretrizes de cooperação, técnica e de gestão a serem realizadas com o apoio reciproco entre os partícipes na operação e manutenção da 
infreaestrtura da Rede POTI.

Universidade Federal do Mato Grosso 
Estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e de gestão, a serem,  realizadas com o apoio recíproco entre as partes, na operação e manutenção de 
infraestrutura da PANTANEIRA implantada pela RNP a partir das premissas da iniciativa Redecomep.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiás 
Estabelecer as diretrizes de cooperação  técnica e de gestão a serem realizadas com o apoio reciproco entre os partícipes na operação e manutenção da 
infraestrtura da MetroGyn.

Fundação Universidade Estadual do Piauí - Fuespi
Estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e de gestão, a serem realizadas com o apoio recíproco entre os partícipes, na operação e manutenão da 
infraestrutura Redecomp Teresina.

Universidade Federal do Piauí 
Estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e de gestão a serem realizadas com o apoio recíproco entre os particípes na operação e manutenção da infra 
estrtura da Rede Poti implantada pela RNP.

Instituto Nacional do Semiárido 
Estabelecer as diretrizes de cooperação técncia e de gestão, a serem realizadas com o apoio reciproco entre os partícipes na operação e manutenção da 
infraestrutura da Metro-CG.



Instituição Objeto do instrumento

Universidade Federal de Goiás 
O presente Acordo tem por objeto estabelecer parceria entre as partes para o fomento de atividades de pesquisa tecnológica em redes, de implantação e 
operação de meios e serviços de redes avançadas, através da manutenção e operação do PoP-GO da rede acadêmica brasileira, integrante da infraestrutura 
nacional de pesquisa em rede.

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas 
Estabelecer parceria entre as partes para o fomento de atividades de pesquisa tecnológica em redes de implantação e operação de meios e serviços de redes 
avançadas, através da manutenção e operação do PoP-AL da rede acadêmica brasileira, integrante da infraestrutura nacional de pesquisa em rede.

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo A Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro                       
Estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e de gestão a serem realizadas com o apoio recíproco entre os partícipes na operação e manutenção da 
infraestrutura da RedeRio Metropolitana implantada pela RNP, a partir do projeto feito pelas equipes técnicas da RNP e da Rede Rio/Faperj e das premissas da 
iniciativa Redecomep.

Embrapa Florestas 
Estabelecer diretrizes de cooperação técnica e de gestão a serem realizadas com o apoio recíproco entre os partícipes na operação e manutenção da 
Infraestrutura da Metropolitana de Curitba.

Hospital Nossa Senhora da Conceição 
O presente convênio tem por objeto estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e de gestão, a serem realizadas com o apoio entre os partícipes, na 
operação e manutenção da infraestrutura da MetroPOA implantada pela RNP, a partir das premissas da iniciativa Redecomep.

Empresa de Tecnologia da Informação de Ceará 

Cooperação, intercâmbio de conhecimento técnico, troca de informações e especialmente o apoio nas ações relativas à integração da Rede Ipê ao Cinturão 
Digital do Ceará, por meio de: I – Desenvolvimento de projetos e/ou estudos conjuntos em áreas de interesse comum, incluindo experimentações, 
particularmente aqueles que tiverem impactos positivos e relevantes para a expansão das infraestruturas de telecomunicações e ampliação dos serviços de 
cada um dos partícipes. II – Integração, cessão e ou compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações e espaço físicos para alocação de equipamentos, 
visando otimização do uso desses recursos.

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e de gestão a serem realizadas com o apoio reciproco entre os partícipes na operação e manutenção, 
expansão e atualização tecnológica da infraestrtutura da Rede GigaNatal implantada pela RNP.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus Pinheiro

Estabelecer diretrizes de cooperação técnica e de gestão, a serem realizadas com o apoio recíproco entre as partes, para planejamento, implantação, utilização, 
operação, manutenção expansão,  e evolução tecnológica da Redecomep de Pinheiro/MA, denominada Rede Metropolitana de Pinheiro, incluindo ações de 
segurança da informação, a implantação de serviços avançados de comunicação e de tecnologia de informação sobre essa rede e o intercâmbio de informações 
e conhecimentos.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus Imperatriz
Estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e de gestão, a serem realizadas com o apoio reciproco entre as partes, para o planejamento, implantação, 
utilização, operação, manutenção, expansão e evolução tecnológica da Redecomep de Imperatriz/MA, denominada Rede Metropolitana de Imperatriz.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus Codó 
Estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e de gestão, a serem realizadas com o apoio reciproco entre as partes, para o planejamento, implantação, 
utilização, operação, manutenção, expansão e evolução tecnológica da Redecomep de Codó, denominada Rede Metropolitana de Codó.

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Promover a cooperação entre os partícipes, com vistas ao desenvolvimento de ações conjuntas relacionadas às redes de comunicação e uso de TIC avançadas 
que contribuam para a consolidação e integração dos Sistemas Estadual e Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e para desenvolvimento de ações de 
interesse conjunto do Estado do Rio Grande do Norte, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e da RNP para consecução das políticas 
públicas que conduzem, buscando sinergia destas ações e o compartilhamento dos recursos envolvidos.

Empresa de Processamento de Dados do Estado do Para 

Estabelecer as condições da cessão, de forma não onerosa, de pares de  fibras ópticas da RNP e/ou de parceiros da RNP, para uso do Governo do Estado do 
Pará; estabelecer as condições da cessão, de forma não onerosa, de transporte de dados da Prodepa, através do backbone do NavegaPará, para interligação 
das redes ópticas e das unidades de ensino e pesquisa da RNP nos trechos do acordo; estabelecer as condições para manutenção das redes ópticas 
implantadas pela RNP e pelo Governo do Estado do Pará; estabelecer as condições da cessão, de forma não onerosa, de pares de fibras ópticas do Governo 
do Estado do Pará para uso da RNP.

Colégio Militar de Campo Grande 
Estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e de gestão a serem realizadas com o apoio reciproco entre os partícipes na operação, manutenção, expansão 
e atualização tecnológica da infraestrutura da Rede Metropolitana de Campo Grande implantada pela RNP a partir de premissas da iniciativa Redecomep.

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Promover a mútua cooperação entre os partícipes com vistas ao desenvolvimento de ações conjuntas relacionadas às redes de comunicação e uso de TIC 
avançadas, que contribuam para a consolidação e integração dos Sistemas Estadual e Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e para o desenvolvimento 
de ações de interesse conjunto do Estado de Mato Grosso e da RNP para a consecução das políticas públicas que conduzem, buscando a sinergia destas, 
ações e o compartilhamento dos recursos envolvidos. 

Prefeitura Municipal do Natal 
Estabelecer diretrizes de cooperação técnica e de gestão, a serem realizadas com o apoio reciproco entre os partícipes na operação e manutenção da 
infraestrutura da Rede GigaNatal.

Universidade Federal de Minas Gerais Campus Pampulha 

Estabelecer parceria entre os partícipes, para o fomento de atividades de pesquisa tecnológica em redes, de implantação e operação de meios e serviços de 
redes avançadas, através da manutenção e operação do PoP MG da rede acadêmica brasileira, integrante da infraestrutura nacional de pesquisa em rede, bem 
como para apoiar a RNP em atividades de inovação tecnológica, geração e transferência de tecnologia e treinamento de recursos humanos, de natureza técnica 
e mercadológica, em comunicações e tecnologias da informação.

Instituto Federal do Rio Grande do Sul Campus Canoas 
Estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e de gestão, a serem realizadas com o apoio recíproco entre as partes, na operação, manutenção, expansão e 
atualização tecnológica da infraestrutura da MetroPOA implantada pela RNP a partir das premissas da iniciativa Redecomep, bem como em ações de segurança 
da informação e na implantação de serviços avançados de comunicação e de tecnologia de informação sobre essa rede.

Fundação Oswaldo Cruz 

O presente ACORDO tem por objeto estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e de gestão, a serem realizadas com o apoio recíproco entre as PART, 
ES, para o planejamento, implantação, utilização, operação, manutenção, ex, pansão e evolução tecnológica da Redecomep de Campo Grande –MS, incluindo,  
ações de segurança da informação, a implantação de serviços avançados de,  comunicação e de tecnologia de informação sobre essa rede, e o intercâmbi, o de 
informações e conhecimentos.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - RS Campus Sapucaia do Sul 
O presente acordo tem por objeto estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e de gestão, a serem realizadas com o apoio recíproco entre as partes, na 
operação, manutenção, expansão e atualização tecnológica da infraestrutura da MetroPOA implantada pela RNO a partir da premissas da iniciativa Redecomep, 
bem como em ações de segurança da informação e na implantação,  de serviços avançados de comunicação e de tecnologia de informação sobre essa rede.



Instituição Objeto do instrumento

Museu Paraense Emilio Goeldi 
Estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e de gestão, a serem realizadas com o apoio reciproco entre os partícipes na operação, manutenção, 
expansão, atualização tecnológica da infraestrtutura da Rede Pataneira implantada pela RNP a partir das premissas da iniciativa Redecomep.

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia 

Promover a mútua cooperação entre os partícipes com vistas ao desenvolvimento de ações conjuntas relacionadas às redes de comunicação e uso de TIC 
avançadas, que contribuam para a consolidação e integração dos Sistemas Estadual e Nacional de Ciência, Tecnologia e  Inovação, e para o desenvolvimento 
de ações de interesse conjunto do Estado da Bahia e da RNP para a consecução das políticas públicas que conduzem, buscando a sinergia destas ações e o 
compartilhamento dos recursos envolvidos.

Fundação de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 

Promover a mútua cooperação entre os partícipes com vistas ao desenvolvimento de ações conjuntas relacionadas às redes de comunicação e uso de TIC 
avançadas, que contribuam para a consolidação e integração dos Sistemas Estadual e Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e para o desenvolvimento 
de ações de interesse conjunto do Estado de Santa Catarina e da RNP para a consecução das políticas públicas que conduzem, buscando a sinergia destas 
ações e o compartilhamento dos recursos envolvidos.

Ministério da Saúde 
Cooperação, intercâmbio de conhecimento técnico, troca de informações e especialmente o apoio nas ações relativas à integração entre RNP e Datasus para o 
fortalecimento da Saúde Digital abrangendo todo o Sistema Único de Saúde – SUS.

Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação 
Cooperação, intercâmbio de conhecimento técnico, troca de informações e especialmente o apoio nas ações relativas à integração da MetroAju e Rede Ipê à 
Infovia Digital.

Fundação Universidade Federal do Maranhão                                                           
Estabelecer parceria entre as partes para o fomento de atividades de pesquisa tecnológica em redes, de implantação e operação de meios e serviços de redes 
avançadas através de manutenção e operação do PoP-MA da rede acadêmica brasileira.

Universidade Estadual de Campinas 

Cooperação, intercâmbio de conhecimento,  técnico, inovação, troca de informações, execução de projetos de redes entre os partícipes, em última milha, 
usando Infraestrutura de telecomunicações em MFM entre os pontos de concen tração de rede da Unicamp e a sede da Inova Unicamp, além de facilitar a 
integração futura com as redes metropolitanas mantidas pela RNP, visando à otimização do uso desses recursos. Infraestrutura de rede óptica na rota em última 
milha entre o prédio TC 09 – POP da Unicamp e a nova Sede da Inova Unicamp.

Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima 

Promover a mútua cooperação entre os partícipes com vistas ao desenvolvimento de ações conjuntas relacionadas a redes de comunicação e uso de TIC 
avançadas, que contribuam para a consolidação e integração dos Sistemas Estadual e Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e para o desenvolvimento 
de ações de interesse conjunto do Estado de Roraima e da RNP para a consecução das políticas públicas que conduz, buscando a sinergia destas ações e o 
compartilhamento dos recursos envolvidos.

Instituto de Informática 
Estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e de gestão , a serem realizadas com o apoio entre os partícipes, na operação e manutenção da infraestrutura 
da Rede Ícone pela SECTMA, a partir das premissas da iniciativa Redecomep.

Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco 
Estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e de gestão, a serem realizadas com o apoio entre os partícipes, na operação e manutenção da infraestrutura 
da MetroPOA implantada pela RNP, a partir das premissas da iniciativa Redecomep.

Fundação Universidade Regional de Blumenau - Campus 1 

Estabelecer as diretrizes de cooperação técnica e de gestão, o intercâmbio de conhecimentos técnicos, a troca de informações e o apoio nas ações para a 
cessão e ou compartilhamento de infraestrutura de comunicações e espaços físicos, a serem realizadas com o apoio recíproco entre as partes, visando 
conjuntamente a construção, operação, manutenção, ampliação e atualização tecnológica de infraestruturas  de comunicações e de informação de alto 
desempenho da RNP e da FURB.

Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia 
A conjugação de esforços e recursos para o desenvolvimento de projetos de comum interesse que possam contribuir para ampliar a inserção das áreas de 
inovação, educação e tecnologia numa economia intensiva em conhecimento, bem como para a consolidação e integração, dos Sistemas Estadual e Nacional 
de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Universidade Estadual de Campinas 
A gestão e operação da Redecomep Campinas tendo por finalidade permitir o uso avançado de tecnologia da informação e de comunicação em prol da 
pesquisa cientifica e do ensino.

Município de Rio Branco/AC

Cooperação, intercâmbio de conhecimento técnico, troca de informações, execução e a gestão conjunta de projetos entre os partícipes, relativas à implantação, 
expansão e consolidação de redes ópticas metropolitanas e trechos de redes ópticas de longa distância, por meio de: I.Desenvolvimento de projetos e/ou 
estudos conjuntos em áreas de interesse comum, incluindo experimentações, particularmente aqueles que tiverem impactos positivos e relevantes para a 
implantação e expansão das infraestruturas ópticas de telecomunicações metropolitanas para a ampliação dos serviços de cada uma das partes, II.Integração, 
cessão, construção, compartilhamento e/ou manutenção de infraestruturas ópticas de telecomunicações, e espaços físicos para alocação de equipamentos, 
visando à otimização do uso desses recursos pelos partícipes.

Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro)
Execução de projetos conjuntos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, capacitação, compartilhamento uso seguro, manutenção e operação de 
infraestrutura em TIC - Tecnologias da Informação e Comunicação, para atendimento às instituições, conectadas pela RNP, no segmento do ensino, pesquisa e 
inovação, e atendimento aos órgãos e, instituições públicas pelo Serpro , em todos os seus segmentos de operação.

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ciência e Tecnologia 

Promover a mútua cooperação entre as partícipes com vistas ao desenvolvimento de ações conjuntas relacionadas às redes de comunicação e uso de TIC 
avançadas, que contribuiam para,  consolidação e integração dos Sistemas Estadual e Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e para o desenvolvimento 
de ações de interesse conjunto do Estado do Acre e da RNP para a cosencução das politicas públicas que conduzem, buscando a sinergia destas ações e o 
compartilhamento dos recursos envolvivos.

Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba 
Cooperação, o intercâmbio de conhecimento  técnico, a troca de informações e especialmente o apoio nas ações relativas à integração do MetroCG e a Rede 
Paraibana de Alto Desempenho.

Universidade Federal do Espirito Santo 

Estabelecer as bases de parceria e cooperação entre as partícipes, que assegurem a excelência na governança e gestão do,  Ponto de Presença da RNP – 
PoP, instanciado no estado do Espírito Santo – ES, nas dependências da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, com vistas à implantação, à operação 
e ao desenvolvimento da ciberinfraestrutura nacional para educação e pesquisa e à formulação e execução de projetos de ensino, extensão, pesquisa, inovação,  
e iniciativas de interesse comum.

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Estabelecer as bases de parceria e cooperação entre as partícipes, que assegurem a excelência na governança e gestão do Ponto,  de Presença da RNP – 
PoP TO, instanciado no estado de Tocantins, nas dependências da UFT, com  vistas à implantação, à operação e ao desenvolvimento da ciberinfraestrutura 
nacional para educação e pesquisa e à formulação e execução de projetos de ensino, extensão, pesquisa, inovação e iniciativas de interesse comum.

Universidade Federal do Tocantins 
Estabelecer as bases de parceria e cooperação entre as partícipes, que assegurem a excelência na governança e gestão do Ponto de Presença, da RNP – PoP 
TO, instanciado no estado de Tocantins, nas dependências da UFT, com, vistas à implantação, à operação e ao desenvolvimento da ciberinfraestrutu, ra 
nacional para, educação e pesquisa e à formulação e execução de projetos de ensino, extensão, pesquisa, inovação e iniciativas de interesse comum.



Instituição Objeto do instrumento

Universidade Federal da Bahia 
Estabelecimento de cooperação entre,  as partícipes visando o fomento de atividades de pesquisa tecnológica em,  ciberinfraestruturas de ensino e pesquisa, 
incluindo atividades de implatanção, operação, manutenção, expansão, atualização tecnológica e gestão, especialmente as relacionadas a Rede Metropolitana 
Comunitária de Educação e Pesquisa, Redecomep, de Salvador/BA, denominada REMESSA.

Universidade Federal de Roraima 
Estabelecer as bases de parceria e cooperação entre as partícipes, que assegurem a excelência na governança e gestão do Ponto de Presença da RNP – PoP - 
RR instanciado   no estado de Roraima, nas dependências da UFRR, com vistas à implantação, à operação e ao desenvolvimento da ciberinfraestrutura nacional 
para educação e pesquisa e à formulação e execução de projetos de ensino, extensão, pesquisa, inovação e iniciativas de interesse comum. 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica 
Promover a mútua cooperação entre os partícipes com vistas ao desenvolvimento de ações conjuntas relacionadas às redes de comunicação e uso de TIC 
avançadas, que contribuam para a consolidação e integração dos Sistemas Estadual e Nacional de Ciencia em Tecnologia e Inovação.

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas 

Promover a mútua cooperação entre as partícipes com vistas ao desenvolvimento de ações conjuntas  relacionadas a redes de comunicação e uso de TIC 
avançadas, que contribuam para a consolidação e integração dos Sistemas Estadual e Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e para o desenvolvimento de 
ações de interesse conjunto do Estado de Alagoas e da RNP para a consecução das políticas públicas que conduzem, buscando a sinergia destas ações e o 
compartilhamento dos recursos envolvidos.

Hospital Universitário Grandes Dourados 
Estabelecimento de cooperação entre as partes visando a implantação e operação de um Ponto de Agregação (PoA) da RNP ao abrigo da  Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares - filial Hospital Universitário da Grande Dourados, em Dourados, MS.

Ebserh - Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes                                            
Cooperação, o intercâmbio de conhecimento técnico, a troca de informações e especialmente o apoio nas ações relativas à integração entre RNP e a EBSERH, 
FILIAL HUCAM-UFES, para a obtenção do reconhecimento e fortalecimento da Informática em Saúde a Telemedicina a Telessaúde, a Saúde Digital, no Sistema 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e nas ações estratégia do Sistema Único de Saúde; e integrar em um Comitê Técnico em Saúde Digital.

Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A. 

Intercâmbio de conhecimento técnico, a troca de informações, a execução e a gestão conjunta de projetos entre as partes, relativas à implantação, expansão e 
consolidação de redes ópticas metropolitanas e trechos de redes ópticas de longa distância, por meio de: I. Desenvolvimento de projetos e/ou estudos conjuntos 
em áreas de interesse comum, incluindo experimentações, particularmente aqueles que tiverem impactos positivos e relevantes para a implantação e expansão 
das infraestruturas ópticas de telecomunicações metropolitanas para a ampliação dos serviços de cada uma das partes; II. Integração, cessão, construção, 
compartilhamento e/ou manutenção de infraestruturas ópticas de telecomunicações, e espaços físicos para alocação de equipamentos, visando à otimização do 
uso desses recursos pelas partes.

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco 
Promover a mútua cooperação entre os partícipes com vistas ao desenvolvimento de ações conjunta relacionadas às redes de comunicação e uso TIC 
avançadas.

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco 
Estabelecer diretrizes e ações relativas à integração e o compartilhamento da infraestrutura óptica, através de investimentos conjuntos para a implantação de 
uma infraestrutura óptica, através de investimento conjuntos para a implantação de um infraestrutura óptica da telecomunicações, que permitirá o 
compartilhamento de canais ópticos e capacidades geradas.

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco 

Promover a mútua cooperação entre os partícipes com vistas ao desenvolvimento de ações conjuntas relacionadas às redes de comunicação e uso de TIC 
avançadas, que contribuam para a consolidação e integração dos Sistemas Estadual, Municipal  e Federal de Ciência, Tecnologia e Inovação, e para o 
desenvolvimento de ações de interesse conjunto da SECTI,  da SEE-PE e da RNP para a consecução das políticas públicas que conduzem, buscando a 
sinergia destas ações e o compartilhamento dos recursos envolvidos.

Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista 
Cooperação, o intercâmbio de conhecimento técnico, a troca de informações, a execução e a gestão conjunta de projetos entre os partícipes, relativas à 
manutenção, implantação, expansão compartilhamento e consolidação da rede ópticas do Cidades Digitais.

Comando do Exército Departamento de Ciência e Tecnologia 

Cooperação entre ambas as organizações por meio de trabalho conjunto ou troca de capacidades prórpias já existentes. Mediante intercâmbio de conhecimento, 
capacidades e experiência próprias de cada instituição, vislumbram-se propostas de soluções robustas, obtidas de forma progressiva e inovadora relacionadas à 
construção de redes de transporte de dados de longa distância, redes metropolitanas, uso compartilhado de infraestrutura resiliente, modelos de governança de 
TIC, capacitação de pessoal e desenvolvimento de aplicações. Essa cooperação estratégica por meio da utilização de tecnologias distuptivas e mediante a 
aplicação de um modelo inovador de prestação de serviços por parte do Estado brasileiro fornecerá, de maneira eficaz, comunicações de interesse da defesa e 
da área de Ensino, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, destacando-se aquelas de interesse mútuo, em conformidade com as leis e regulamentos em vigor.


