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Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
http://www.rnp.br
info@rnp.br

Rua Lauro Müller 116 sala 3902
22290-906 Rio de Janeiro, RJ  Brasil
tel: 55 21 2102-9660
fax: 55 21 2279-3731

Mais informações:
http://www.rnp.br/rnp/

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) 
opera, desde 1991, a infra-estrutura nacional de rede
avançada para colaboração e comunicação em ensino
e pesquisa. Além de interligar todas as instituições
federais de ensino superior e unidades federais 
de pesquisa, esta rede propicia um laboratório para 
o desenvolvimento experimental de novas aplicações 
e serviços de rede para benefício de suas 
organizações usuárias. 

Integração nacional e internacional

A rede da RNP alcança todos os 26 estados brasileiros
e o Distrito Federal e interliga mais de 350 instituições
de ensino e pesquisa no país, atendendo a cerca de 
um milhão de usuários.

A rede possui conectividade internacional para 
Internet comercial e acordos de troca de tráfego com
redes comerciais e governamentais. Em 2004, a RNP
conectou-se à Rede Clara (Cooperação Latino-Americana
de Redes Avançadas), que viabiliza a conexão entre 
as redes acadêmicas avançadas dos países da América
Latina e destes com a Europa e os Estados Unidos. 

Formação de profissionais na área de redes

Desde o início, a RNP atua na capacitação de recursos
humanos em segurança e administração de redes 
para operação de seus 27 pontos de presença (PoPs). 
Em 2005, a RNP lançou a Escola Superior de Redes com
o objetivo de oferecer um ensino essencialmente prático
na área de tecnologias da informação e comunicação 
a um público diversificado. 

Organização Social RNP

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa é uma associação
privada sem fins lucrativos, qualificada pelo governo
federal como organização social, que cumpre um
contrato de gestão sob a supervisão do Ministério da
Ciência e Tecnologia. A RNP conta com financiamento
público e capta recursos privados por meio de projetos
com empresas de informática (Lei nº 8.248/91) 
e outras organizações. 

Endereços da RNP

Rio de Janeiro
Rua Lauro Müller 116, sala 3.902 - Botafogo
22290-906 Rio de Janeiro, RJ
tel: +55 (21) 2102-9660
fax: +55 (21) 2279-3731

Campinas
Prédio da Embrapa/Unicamp
Avenida André Tosello, 209
Cidade Universitária Zeferino Vaz
13083-886 Campinas, SP
tel: +55 (19) 3787-3300
fax: +55 (19) 3787-3301

Brasília
SAS, quadra 5, lote 6, bloco H, 7° andar
Edifício Ibict
70070-914 Brasília, DF
tel: +55 (61) 3243-4300
fax: +55 (61) 3226-5303
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