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De 25 a 27/8     Fórum RNP 2015 - Mobilidade

24/8 SIG de Cloud Computing 

24/8 SIG do fone@RNP

24/8 Encontro Nacional Redecomep  

25/8 SIG de Gestão de Identidade

28/8  DISI 2015 

Brasília

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) o convida a participar do Fórum RNP 2015 e do Dia 
Internacional de Segurança em Informática (DISI), que acontecerão na última semana de agosto, no 
Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, em Brasília.

No dia 24/8, de manhã, a programação será aberta com o 1º SIG de Cloud Computing, reunião 
técnica que discutirá as perspectivas de oferecimento de serviços de computação em nuvem no 
ambiente acadêmico. No período da tarde, ocorrerá a 5ª reunião do SIG do fone@RNP, com o 
objetivo de compartilhar experiências no uso do serviço de Voz sobre IP (VoIP) oferecido pela RNP. 

Paralelamente, no dia 24/8, será realizado o Encontro Nacional Redecomep, que comemora os dez 
anos da iniciativa que implementa redes de alta velocidade nas regiões metropolitanas do país com 
grande densidade de universidades, institutos e centros de pesquisa.

De 25 a 27/8, a quarta edição do Fórum RNP abordará a importância e os desa�os do uso de 
tecnologias móveis para as áreas de ciência e tecnologia, educação, saúde, cultura e defesa. As 
apresentações são organizadas em trilhas paralelas 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 telemedicina, e-Ciência, tecnologias aplicadas à educação, cultura, defesa, além de 
mobilidade. 

Essas discussões serão enriquecidas pelo encontro noturno da 4ª reunião do SIG de Gestão de 
Identidade no dia 25/8, com a apresentação de temas relacionados à Comunidade Acadêmica 
Federada (CAFe), a Infraestrutura de Chaves Públicas para Ensino e Pesquisa (ICPEdu) e o eduroam. 

Na sequência, no dia 28/8, acontecerá o Dia Internacional de Segurança em Informática (DISI), com 
palestras gratuitas sobre segurança em dispositivos móveis, que serão transmitidas em tempo real 
através da internet.

Con�ra a programação do Fórum RNP 2015 em http://forum.rnp.br/ e participe!


