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Sobre a 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)

Com 26 anos de existência, a 
RNP é uma Organização Social 
(OS) ligada ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), responsável pelo Pro-
grama Interministerial RNP, que 
conta com a participação dos 
ministérios da Educação (MEC), 
Saúde (MS) e Cultura (MinC).

Responsável pela introdução da 
Internet no Brasil, a RNP tem 
como missão promover o uso 
inovador de redes avançadas no 
país. Para isso, construiu o 
primeiro backbone óptico nacio-
nal da América Latina, a rede 
Ipê, e desenvolve projetos em 
áreas estratégicas, além de tec-
nologias de ponta como cloud 
computing, TV digital, VoIP, 

grades computacionais e certi�-
cação digital, entre outras.

A rede Ipê alcança os 26 esta-
dos do Brasil e o Distrito Fede-
ral, interligando mais de 900 
localidades e atendendo a mais 
de 3,5 milhões de usuários. A  
RNP encontra-se conectada às 
redes acadêmicas na América 
Latina (RedCLARA), Europa 
(Géant) e Estados Unidos 
(Internet2), além de ter conexão 
própria com a internet mundial e 
possibilitar o funcionamento de 
importantes aplicações nos 
campos da telessaúde, astrono-
mia, biotecnologia, física de 
altas energias, meteorologia, 
cultura, etc.

Eventos RNP

 

Em 2016, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) realizará 
quatro grandes eventos, que terão a presença de gestores de TIC 
de todo o Brasil. Não perca a oportunidade de divulgar sua marca 
diretamente para seu público de interesse.

RNP: PROMOVENDO O USO INOVADOR DE REDES AVANÇADAS
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Promovido desde 1999, o Workshop RNP (WRNP) tem como objetivo aproximar o público dos avanços 
tecnológicos e dos principais tópicos em discussão na área de pesquisa e desenvolvimento de 
tecnologias de informação e comunicação (TIC), dentro e fora do Brasil. 

A 16ª edição do WRNP será realizada nos dias 30/5 e 31/05 de maio, em Salvador (BA), durante a 34ª 
edição do Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC).

Eventos

FÓRUM RNP

O Fórum RNP chega à sua quinta edição abordando o tema mobilidade. O evento, que acontece 
tradicionalmente em Brasília, está previsto para agosto de 2016.

Seu público é composto por pro�ssionais da saúde e TI, gestores, pró-reitores e diretores de 
universidades, coordenadores de projetos de pesquisa, pesquisadores e fornecedores de TI, além de 
gestores públicos.

Com ênfase em debates e discussões de interesse público e privado, incluindo governança, segurança, 
aplicações de tecnologia de redes e telemedicina, é um ponto de encontro para os gestores de TI. Mais de 
80% de seu público atua na gestão direta de tecnologia, em universidades, órgãos públicos federais e 
empresas privadas.
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O Dia Internacional de Segurança em Informática (DISI) é realizado pela RNP desde 2005, por meio do 
seu Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança (CAIS). Em 2016, o evento ocorrerá em agosto, 
em Brasília.

Realizado anualmente, o DISI reúne especialistas no assunto para compartilhar seus conhecimentos e, 
assim, conscientizar os usuários sobre segurança em ambientes informatizados. Conta com o apoio da 
Organização dos Estados Americanos (OEA) e da Cooperação Latino-Americana de Redes Avançadas 
(RedCLARA). 

O DISI se aproxima do usuário �nal através do uso de linguagem simpli�cada, trazendo informações úteis 
para grupos variados. Reúne atividades simultâneas em universidades, organizações sociais do MCTI e 
ainda conta com transmissão online e tradução simultânea para inglês e espanhol.

SCI

O Seminário de Capacitação e Inovação (SCI) é realizado desde 1995 e tem como objetivo oferecer 
capacitação para o corpo técnico e administrativo que trabalha na rede acadêmica e em instituições 
usuárias, por meio de cursos inéditos e workshops.  

Cerca de 80% do seu público é composto por técnicos de TI de universidades e centros de pesquisa 
federais e estaduais, empresas privadas e públicas envolvidas com iniciativas diversas da RNP.

O 22º SCI acontecerá em outubro, em Porto Alegre (a con�rmar).
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Categorias de Patrocínio

Terabyte

Visibilidade

• Logomarca no e-mail marketing para

 2.000 usuários;

• Logomarca em todas as peças publicitárias  

 (incluindo o fundo de palco);

Benefícios

• Exposição de vídeo de 30``na sala principal;

• Distribuição de material institucional no evento;

• Crachás de acesso para 12 patrocinadores;

• Estande com balcão adesivado (espaço de 6 m²);

• Palestra de 20 minutos no auditório principal;

• Sorteio no auditório principal.

Gigabyte

Visibilidade

• Logomarca no e-mail marketing para 

 2.000 usuários;

• Logomarca em todas as peças publicitárias  

 (exceto no fundo de palco);

Benefícios

• Balcão adesivado (espaço de 4 m²);

• Crachás de acesso para 8 patrocinadores;

• Palestra de 10 minutos na sala VIP;

• Sorteio na sala VIP.

Imagem ilustrativa

Imagem ilustrativa
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Modalidade Terabyte - TB Gigabyte - GB Megabyte - MB

Matriz das Categorias de Patrocínio

R$ 28.000,00R$ 40.000,00 R$ 10.000,00Um Evento

R$ 89.000,00R$ 120.000,00 R$ 35.000,00Quatro Eventos

R$ 54.000,00R$ 72.000,00 R$ 18.000,00Dois Eventos

R$ 80.000,00R$ 108.000,00 R$ 27.000,00Três Eventos

 

 

Categorias de Patrocínio

Megabyte

Visibilidade

• Logomarca no e-mail marketing para

 2.000 usuários;

• Logomarca em todas as peças publicitárias  

 (exceto no fundo de palco);

Benefícios

• Crachás de acesso para 6 patrocinadores.



eventos@rnp.br
Tels.: +55 21 2102-4179/4152

www.rnp.br


