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Apresentação

O Workshop RNP2 (www.rnp.br/wrnp2) é um evento inteiramente dedicado a

aplicações de Internet2 e redes acadêmicas de alto desempenho. Organizado

pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP (www.rnp.br), reúne a elite da

comunidade de redes no país, grupos de pesquisa e desenvolvimento em

tecnologias de redes de alta velocidade e aplicações avançadas, representantes

de entidades governamentais, executivos de empresas de telecomunicações e

fornecedores de equipamentos e de serviços para redes de alto desempenho.

A RNP é a instituição que opera a rede acadêmica nacional que, desde 2000,

funciona com um backbone de alta velocidade, o RNP2. Este backbone

possibilita aplicações avançadas em Internet, como videoconferência,

telemedicina e educação a distância. Sua missão é promover o uso inovador de

redes avançadas no Brasil. Seguindo essa linha de atuação, a RNP estimula a

pesquisa em redes e tecnologias de redes avançadas através de iniciativas

próprias, parcerias e apoio a projetos externos.

No âmbito das parcerias, está sendo organizado o Projeto Giga, em conjunto

com o Centro de Pesquisa de Desenvolvimento de Telecomunicações (CPqD) e

financiado pelo Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das

Telecomunicações (Funttel).  O Projeto Giga prevê a criação de uma rede

experimental avançada, com conexão de pelo menos 1 Gbps, ligando

inicialmente as cidades de Campinas e Rio de Janeiro. A escolha desses

pontos se deve à presença, entre eles, de importantes centros de Pesquisa e

Desenvolvimento, com projetos em tecnologias de redes e aplicações

distribuídas de alto desempenho.

O objetivo deste projeto é desenvolver, num prazo de três anos, tecnologias de

rede óptica, aplicações e serviços científicos e de telecomunicações associados
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à tecnologia IP e banda larga e, com isso, impulsionar o país para um grande

salto tecnológico. O projeto prevê, ainda, a capacitação de empresas brasileiras

em tecnologias competitivas.

O 4º Workshop RNP2 vai promover a interação entre os grupos de pesquisa em

inovação tecnológica na área de redes no país e a participação dos mesmos

nos grupos de trabalho da RNP, especialmente nos subprojetos do Projeto

Giga.

Esta é uma ocasião oportuna para a formação de parcerias entre os setores

privado, acadêmico e governamental, visando o desenvolvimento das redes de

alta velocidade no país. Momento único para as empresas divulgarem seus

produtos e serviços a este público especializado e, ainda, garantir espaço no

processo de inovação da Internet brasileira, participando da discussão em torno

das novas tecnologias de rede.

A quarta edição do workshop será sediada no Hotel Pirâmide, Natal, nos dias

19 e 20 de maio de 2003, junto ao 21º Simpósio Brasileiro em Redes de

Computadores. (http://www.sbrc2003.ufrn.br/portugues/ )
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Objetivo

§ Reunir grupos de pesquisa e desenvolvimento no Brasil em tecnologias de

redes de alta velocidade e aplicações avançadas.

§ Promover a integração entre os grupos que realizam pesquisa e

desenvolvimento em áreas de aplicação Internet2 no Brasil.

§ Promover a participação dos principais grupos de colaboração no país nos

grupos de trabalho da RNP.

§ Apresentar e analisar os resultados dos Grupos de Trabalho em Inovação

tecnológica na área de redes da RNP

§ Fomentar a troca de experiências e formação de parcerias pra o Projeto Giga

Público Alvo

O público estimado é de 200 pessoas composto por:

§ Comunidade acadêmica e empresarial que desenvolve pesquisa e

desenvolvimento em tecnologias de redes avançadas

§ Empresas e organizações que atuam na área de redes de computadores,

empresas de equipamentos de redes, operadoras de telecomunicações

§ Profissionais de redes participantes do 21º SBRC
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Programa

1. Apresentação de trabalhos divididos em duas áreas temáticas – engenharia de

redes e aplicações avançadas em redes, abrangendo os assuntos:

Engenharia de Redes:

§ Qualidade de serviço

§ Multicast

§ IPv6

§ Medições

§ MPLS, GMPLS

§ Gerenciamento

§ Roteamento

§ IP sobre Redes Ópticas

§ IP sobre Redes sem fio

Aplicações em Redes Avançadas:

§ Ensino a Distância

§ Telemedicina

§ Bioinformática

§ Ciências da Natureza (Astronomia, Meteorologia, Física, Oceanografia etc.)

§ Computação Distribuída e Grade Computacional (Grid Computing)

§ Armazenamento Distribuído

§ Colaboração Remota (teleconferência, videoconferência)

§ Vídeo Digital (Vídeo sob demanda, TV Interativa)

§ Telefonia IP

§ Visualização Remota (jogos, simulação, realidade virtual)

§ Suporte para aplicações avançadas na estação do usuário

§ Serviço de Diretórios

§ Certificados e Infra-estrutura de Chave Pública (PKI)
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2. Palestras de keynote speakers apresentando temas de relevância para

aplicações em redes avançadas e Internet2.

3. Apresentação e análise de resultados dos grupos de trabalho em Inovação da RNP

§ QoS

§ Diretórios

§ Voz sobre IP

§ Vídeo Digital

§ Educação em redes

4. Painel sobre inovação tecnológica na área de redes avançadas.

5. Apresentação do Projeto Giga, seus objetivos e formação de parcerias para

submissão de trabalhos.

6. Oficina “Experimentando ferramentas de videoconferência”, para familiarizar

os participantes com o uso e com as ferramentas existentes de

videoconferência.

7. Exibição, em tempo real, das palestras oferecidas, via rede, pelo evento Terena

Networking Conference.

Antecedentes

Em maio de 1999, para acompanhar as experiências das Redes Metropolitanas

de Alta Velocidade e discutir as metas de implantação do backbone RNP2, foi

realizado o I Workshop RNP2, em Curitiba (PR). O evento contou com palestras

internacionais de Ann O’Beay (Internet2 / UCAID – EUA) e John Coulter
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(CA*NET3 – Canadá), além de apresentações de empresas de telecomunicação

e dos consórcios ReMAV. Participaram cerca de 150 pessoas. O principal

objetivo em 1999 era fomentar a formação de parcerias entre os setores

acadêmicos e privado.

A segunda edição do workshop foi realizada em Belo Horizonte (MG), em maio

de 2000, junto com o 18º SBRC. Mais de 200 profissionais estiveram

presentes. Durante o evento, o ministro da Ciência e Tecnologia, Ronaldo Mota

Sardenberg, lançou a primeira fase do backbone de alta velocidade RNP2.

Nesse ano, o objetivo principal foi incentivar  a interação entre os  projetos

ReMAVs através de sessões técnicas. Houve ainda a participação de

palestrantes internacionais como Heather Boyles (Internet2 / UCAID – EUA) e

Julio Ibarra (Florida International University – EUA). O workshop teve o

patrocínio da Embratel, Impsat,  Marconi Communications e o apoio da Cisco

Systems.

Nos dias 21 e 22 de maio de 2001, foi realizado o III Workshop RNP2, na

Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Durante o evento,

que teve como patrocinadores Cisco, Embratel, Marconi e Sun, 235

pesquisadores e profissionais se reuniram e conheceram os principais projetos

nas áreas de aplicação Internet2 no Brasil, engenharia de redes, middleware e

aplicações para redes de alta velocidade que estavam em desenvolvimento no

país. A novidade da terceira edição do workshop ficou por conta de alguns

experimentos interdisciplinares que mostraram , in loco e on-line, resultados

preliminares de projetos em multicast, transmissão de vídeo digital e uso de

diferenciação de serviço IP para tráfego de dados no backbone RNP2. A

abertura oficial contou com a participação remota do secretário executivo do

Ministério da Ciência e Tecnologia, Carlos Américo Pacheco, diretamente de

Brasília.
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A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) promove o desenvolvimento tecnológico

de redes no Brasil. Ela apóia a utilização de redes Internet como facilitadoras do

progresso da ciência, da tecnologia e da educação em geral e promove o

desenvolvimento de tecnologias na área de redes e aplicações inovadoras.

A RNP opera um serviço de rede Internet nacional, também chamado de

backbone RNP2, voltado à comunidade de ensino e de pesquisa e atua no teste

e desenvolvimento de aplicações piloto para a rede. Além disso, promove a

capacitação de recursos humanos para operação dos 27 pontos-de-presença do

RNP2, em áreas como segurança de redes, gerência IP, roteamento, redes de

alta capacidade, administração de sistemas, novos protocolos e serviços.

O financiamento e a coordenação da RNP são responsabilidade do Programa

Interministerial de Implantação e Manutenção da Rede Nacional de Ensino e

Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação (PI-

MEC/MCT). A execução é feita pela Associação RNP (AsRNP) por meio de

contrato de gestão assinado com o MCT. Além de contar com recursos

públicos, a RNP realiza, na condição de Programa Prioritário de Informática

(SEPIN/MCT), captação de recursos privados, por meio de projetos com

empresas de informática (Lei 8.248/91) e outras organizações.

Associe a imagem
de sua empresa a
quem representa alta
tecnologia e inovação
em redes no país.
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Essa infra-estrutura nacional, também chamada de backbone RNP2, constitui a

rede acadêmica brasileira, que viabiliza a interação entre pessoas e recursos no

País e no exterior. Ela alcança todos os 27 Estados da Federação, com

capacidade agregada de tráfego de 335 Mbps. Dispõe de conexões

internacionais próprias, com os Estados Unidos e com a Europa, através de

Portugal, somando uma conectividade externa de 202 Mbps. Uma das conexões

internacionais é dedicada à Internet2, garantindo o acesso ao agregado mundial

de redes acadêmicas. O RNP2 interconecta 329 instituições de ensino e

pesquisa nacionais, atendendo a cerca de 800 mil usuários no Brasil.
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Benefícios do Patrocínio

A RNP é uma instituição pioneira na área de redes no Brasil. Sua importância

estratégica é reconhecida nos meios acadêmico, governamental e empresarial.

O Workshop RNP2 é o evento de maior projeção realizado pela RNP. Associar o

nome de sua empresa ao prestígio deste evento é falar diretamente com os

profissionais que detêm poder de decisão na hora de escolher e comprar

produtos e serviços.

A empresa patrocinadora terá seu nome veiculado no material de divulgação do

workshop, bem como poderá ter espaço para apresentar seus produtos e

serviços em plenária durante o evento (ver item “Modalidades de Patrocínio e

Apoio”). O nome do patrocinador será mencionado em publicações como o

boletim impresso RNP Notícias e a área de notícias do website da RNP.

Modalidades de Patrocínio e Apoio

A empresa pode escolher modalidades de patrocínio conforme a tabela que

segue. Classificamos os maiores patrocinadores como parceiros Ouro,

seguidos de parceiros Prata e Bronze. Aos menores valores e atuação temos a

modalidade de apoiadores. O número de patrocinadores Ouro, Prata e Bronze é

limitado. Existe ainda o patrocínio Exclusivo, avaliado individualmente com

valores “a serem definidos” (ASD).

A divulgação do material de propaganda da empresa (sejam pastas,

logomarcas, brindes) está relacionada com a modalidade de patrocínio

escolhida. As empresas que estiverem apoiando a RNP nas modalidades de

valores superiores terão maior espaço para a realização de seu marketing.

As empresas que efetuarem patrocínios Exclusivo, Ouro e Prata terão a opção de ter

suas logomarcas na homepage do workshop.
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Patrocínio Plus: RNP Notícias

As empresas patrocinadoras do III Workshop RNP2 podem anunciar no boletim

impresso RNP Notícias, garantindo um plus na divulgação de suas marcas (ver tabela de

patrocínio a seguir). O RNP Notícias é um veículo trimestral de distribuição gratuita.

Nasceu para apoiar a divulgação das notícias produzidas pela equipe da RNP e veiculadas

quinzenalmente em seu website. O núcleo do conteúdo gira em torno das atividades da

RNP. Cobre, ainda, assuntos relacionados com atividades do MCT na área de

Tecnologias de Informação, de entidades mundiais de organização e padronização da

Internet e novidades em redes nacionais. O número zero foi lançado em dezembro de

1999, com grande repercussão e o registro de diversos pedidos de assinatura. A

segunda edição, lançada em março, teve tiragem de 2.500 exemplares enviados por

correio postal nominalmente para reitores e professores de universidades; técnicos e

coordenadores dos PoPs e ReMAVS; executivos de empresas de telecomunicações e

fabricantes de equipamentos; jornalistas; ONGs e outras instituições.
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Modalidades de patrocínio

patrocínio Workshop RNP2 exclusivo ouro prata bronze apoio

valor por modalidade entre em contato para saber os valores

abrangência

logotipo da empresa no material de divulgação do evento o o o o o

material da empresa na pasta do evento o o o o

palestra durante o evento o o

apresentação breve (uma empresa por segmento de mercado) o o o

banner oficial dos patrocinadores, durante o evento o o o o o

banner da instituição em destaque, durante o evento o o o

logo na homepage do evento o o

menção nas divulgações escritas o o

inscrições gratuitas 6 4 2 1 0

menção de apoio institucional no Relatório Bienal da RNP o o o

patrocínio plus 1 edição 2 edições 3 edições 4 edições

Anúncio no RNP Notícias entre em contato para saber os valores
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Contato

Rede Nacional de Pesquisa – RNP

Estrada Dona Castorina,110

22460-320 Rio de Janeiro RJ

(21)3205 - 9660. Vera Frossard

(21)2259-7796 (fax)

http://www.rnp.br/

wrnp2@rnp.br


