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A mobilidade está definindo novos padrões e 

comportamentos. Nossa sociedade está cada 

dia mais interessada na facilidade para acesso 

a informações a qualquer hora e local. Com 

isso, profissionais de diversos setores precisam 

estar preparados para essa mudança. No 

Fórum RNP 2015, os participantes terão a 

oportunidade de acompanhar debates sobre a 

importância e os desafios do uso de 

tecnologias móveis para as áreas de ciência e 

tecnologia, educação, saúde, cultura e defesa.
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Importância e desafios do uso
de tecnologias móveis 

O evento é dirigido a profissionais de TIC e 

fornecedores, coordenadores de projetos de 

pesquisa, gestores públicos, pró-reitores e 

diretores de universidades, e tratará de 

forma ampla 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, além 

de mobilidade.

Veja alguns dos palestrantes já confirmados desta edição e aproveite para 

conhecer novas soluções tecnológicas e oportunidades de negócio!



Faça sua inscrição no site do evento 

forum.rnp.br ou use o leitor de QR Code do 

seu smartphone. 

Perfil dos participantes da última edição:

Investimento

Ano Participantes Acessos ao site 
do evento

Acessos ao site
da RNP

Nº de inserções 
na mídia

2012 200 17.005 2.460 47

2013 260 28.441 3.248 67

2014 511 39.449 6.151 43

R$ 400

R$ 592 com almoço incluído 

sem almoço incluído 

53% 21% 19% 7%
gestores de TIC, 
pesquisadores e 
professores 

representantes da 
RNP (incluindo PoPs)

representantes do 
Governo

representantes de 
empresas privadas

O Fórum RNP 2015 será realizado de 25 a 27/8, no Hotel Royal Tulip 
Brasília Alvorada, em Brasília.

Patrocínio MegabytePatrocínio Terabyte Realização

Garanta já a sua vaga! Esperamos você!
Conheça a programação completa e inscreva-se em: forum.rnp.br

http://forum.rnp.br/
http://forum.rnp.br/

