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Campus Party
RNP presente no maior evento 
de tecnologia e Internet do país
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Escola Superior de Redes  
lança novos cursos
Nova área de Governança de TI entra no portfólio da ESR

A Escola Superior de Redes (ESR)  

da RNP acaba de acrescentar uma 

nova área temática ao seu portfólio: 

Governança de TI. Os cursos da nova 

área visam atender à demanda por 

reformulação das políticas de gestão 

de TI em órgãos governamentais. 

Com esta, passam a ser cinco as 

áreas temáticas da ESR. As demais 

são: Administração de Sistemas, 

Administração e Projetos de Redes, 

Segurança e Mídias de Suporte à 

Colaboração Digital.

A nova área da ESR tem como 

objetivo oferecer práticas para a 

construção de modelos de gerencia-

mento de processos de TI seguros, 

padronizados, focados em resultados 

e alinhados aos objetivos estratégi-

cos das organizações. Tais compe-

tências são requisitos fundamentais 

para as instituições, seja com relação 

aos aspectos operacionais ou às 

respectivas implicações legais. “A 

qualificação em Governança de TI 

é um diferencial competitivo para 

os profissionais que pretendem 

alcançar posições de destaque neste 

mercado de importância cada vez 

mais estratégica para as organiza-

ções”, diz Luiz Coelho, coordenador 

nacional da ESR. 

O primeiro curso da nova área, 

Gestão da Segurança da Informação 

- NBR 27001 e NBR 27002, com carga 

horária de 40 horas, concentra-se na 

elaboração de um plano diretor para 

gestão de segurança da informação 

com base nas normas técnicas NBR 

27001 e NBR 27002. O aluno aprende 

a identificar vulnerabilidades e riscos 

associados à segurança da informa-

ção, a aplicar as proposições funda-

mentais de uma política de seguran-

ça e a propor planos de continuidade 

de negócios para organizações, 

sempre levando em consideração 

aspectos vigentes da legislação e do 

direito digital.

“Além deste, outros nove cursos 

de Governança de TI estão com 

lançamento previsto para 2010. 

Alguns terão duração de dois e três 

dias, o que abre a possibilidade de 

combinação dos cursos menores em 

treinamentos de cinco dias, customi-

zados às necessidades dos clientes”, 

conta Luiz Coelho. 

Entre os cursos que serão lançados 

estão os de Cobit (Control Objec-
tives for Information and Related 
Technology) e Itil (Information 
Technology Infrastructure Library), 

ambos com duração de 16 horas, 

e o de Gestão de Riscos. Neste 

último, que tem carga horária de 

40 horas, o aluno desenvolve a 

capacidade de propor controles de 

segurança da informação para tra-

tar e mitigar os riscos nas organiza-

ções. Também aprende a identificar 

ameaças, vulnerabilidades e riscos 

associados à segurança da infor-

mação e a aplicar a metodologia de 

gestão e análise de riscos da norma 

NBR ISO/IEC 27005:2007.
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CNI Spring 2010 Members Meeting
12 a 13 de abril – Baltimore, EUA
http://www.cni.org

Security Professionals Conference 2010
12 a 14 de abril – Atlanta, EUA
http://net.educause.edu

INET Regional Conference
13 a 14 de abril – Wan Chai, Hong Kong
http://www.isoc.org

IDtrust 2010
13 a 15 de abril – Gaithersburg, EUA
http://middleware.internet2.edu

ERBD 2010 - VI Escola Regional de Banco de Dados
14 a 16 de abril – Joinville, SC, BRASIL
http://www.erbd2010.udesc.br

ARIN XXV
18 a 21 de abril – Toronto, Canadá
http://www.arin.net

Spring 2010 Internet2 Member Meeting
26 a 28 de abril – Arlington, EUA
http://events.internet2.edu

INET Washington DC
29 de abril – Washington, EUA
http://www.isoc.org

Maio

RIPE 60
03 a 07 de maio – Praga, República Tcheca
http://www.ripe.net

LACNIC XIII
17 a 21 de maio – Curaçao, Antilhas Holandesas
http://lacnic.net

Conferência EU-LAC
18 de maio – Madri, Espanha
http://ec.europa.eu

WTDC-10
24 de maio a 04 de junho – Hyderabad, Índia
http://www.itu.int

4ª Conferência Nacional de Ciência,  
Tecnologia e Inovação (CNCTI)
26 a 28 de maio – Brasília, DF, BRASIL
http://www.cgee.org.br

TNC 2010
31 de maio a 03 de junho – Vilnius, Lituânia
http://tnc2010.terena.org

Junho

NANOG 49
13 a 16 de junho – San Francisco, EUA
http://www.nanog.org

CommunicAsia 2010
15 a 18 de junho – Cingapura
http://www.communicasia.com

CAMP - Exploring and Supporting Federated Access
21 a 23 de junho – Raleigh, EUA
http://spaces.internet2.edu

Advance CAMP - The Second Identity Services Summit
23 a 25 de junho – Raleigh, EUA
http://spaces.internet2.edu

62ª Reunião Anual da SBPC
25 a 30 de junho – Natal, RN, BRASIL
http://www.’.org.br

Mais eventos em
http://www.rnp.br/eventos/calendario.html



RNP Notícias, número 41, jan | fev | mar de 2010 | 3

Novo curso da área de Segurança

O novo curso Engenharia Reversa 

de Código Malicioso é voltado para 

profissionais de segurança de nível 

avançado e aborda a análise de 

programas maliciosos, também cha-

mados de malware. Ao apresentar 

técnicas e métodos para analisar o 

código de um arquivo desconhecido 

e entender seu funcionamento, o 

curso, que tem 40 horas de duração, 

fornece táticas, ferramentas e dicas 

para reverter os mecanismos de 

impedimento de análise aplicados 

pelos autores de programas malicio-

sos. Na etapa final, o aluno será con-

duzido pelas diversas fases de uma 

análise completa de um exemplar 

real de programa malicioso, aplican-

do todo o conhecimento adquirido e 

simulando situações que encontrará 

em sua realidade profissional.

Com os novos conteúdos desenvol-

vidos para atender às mais recentes 

demandas do mercado de Tecnolo-

gias da Informação e Comunicação 

(TIC), a ESR vem buscando consoli-

dar um posicionamento abrangente 

no que diz respeito à satisfação de 

seus clientes. Fundada em 2005 

pela RNP com o objetivo de suprir a 

carência de profissionais capacita-

dos na área de TIC no país, a Escola 

Superior de Redes atingiu em 2009 a 

marca de 3.600 alunos capacitados.

Para Luiz Coelho, “O alcance desse nú-

mero está relacionado a fatores como 

o aumento da importância na formação 

de pessoal das organizações usuá-

rias, a constante renovação das áreas 

temáticas, a oferta de novos cursos, a 

disponibilidade de conteúdo gratuito e 

a participação em projetos, coordenan-

do a gestão de elaboração de conteúdo 

e oferecendo sua expertise em capaci-

tação e preparação de instrutores”.

Somente no ano passado, a ESR capa-

citou 1.428 alunos. Deste número, 817 

vagas foram destinadas a técnicos das 

organizações usuárias primárias, sig-

natárias do contrato de gestão firmado 

entre a RNP e o Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT). Além dos profis-

sionais de TI de organizações usuárias 

do Ministério da Educação (MEC) e do 

MCT, foram capacitados 404 alunos de 

empresas e outros órgãos do governo, 

o que reduziu os custos do programa 

de capacitação. E como tradicional-

mente ocorre, foram ministrados 

cursos da ESR na 15ª edição do Semi-

nário RNP de Capacitação e Inovação 

(SCI), realizado em outubro no Rio de 

Janeiro, formando 109 alunos.
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A RNP na Campus Party
Representantes do CAIS, Piloto MinC/RNP e CTIC  
participaram de ciclos de palestras  no evento

A RNP participou da Campus Party 

Brasil 2010, o maior evento de 

tecnologia e Internet do país, que 

aconteceu de 25 a 31/1, no Centro 

de Exposições Imigrantes, em São 

Paulo.  A organização promoveu pa-

lestras sobre Segurança e Tecnolo-

gia da Informação e Comunicação, 

participou de um debate sobre o 

uso da tecnologia a favor da cultura 

e esteve presente no estande do 

Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT), divulgando suas ações.

A edição deste ano da Campus Party 

teve áreas dedicadas aos seguintes 

temas: ciência, criatividade, entrete-

nimento e inovação. O Campus Fo-

rum discutiu os avanços da Internet, 

debatendo temas como banda larga, 

direitos autorais e o marco civil de 

direitos na web. E o Campus Futuro, 

área aberta do evento, teve música 

digital e muitos games experimen-

tais, que foram uma das grandes 

atrações do evento.

Olhando de maneira geral, o que 

mais chamava a atenção na Campus 

Party era a diversidade de projetos 

apresentados e do público pre-

sente, que ia de pesquisadores de 

TI e desenvolvedores de games a 

blogueiros profissionais, acadêmicos 

e curiosos em geral. Além dos 20 mil 

visitantes a cada dia, 6 mil pessoas, 

os “campuseiros”, ficaram acam-

padas nos arredores do Centro de 

Exposições Imigrantes, o que mostra 

a inserção cada vez maior da cultura 

digital no cotidiano. 

De acordo com o diretor-geral do 

evento, Marcelo Branco, “a Cam-

pus Party é um espaço de todos os 

setores da Internet brasileira. Estão 

lá desde as grandes empresas e 

corporações até as redes sociais mais 

ativas. Queremos a reflexão”.

Retrospectiva de segurança

As reflexões da Campus Party conta-

ram, na maioria das vezes, com uma 

pitada de descontração. Como foi o 

caso da apresentação Retrospectiva 

de Segurança, realizada em um mini-

auditório dentro do estande do MCT 

pelo analista do Centro de Atendi-

mento a Incidentes de Segurança 

(CAIS) da RNP, Ronaldo Vasconcellos. 

Na palestra, ele analisou os princi-

pais episódios e ameaças registrados 

em 2009 e início de 2010, tanto na 

rede acadêmica como na Internet co-

mercial, atraindo a atenção de quem 

passava pelo local.

O combate ao malware Conficker e 

o uso de notícias como a morte do 

cantor Michael Jackson e a queda do 

avião da Air France como chamari-

zes para difusão de spams e links 

maliciosos mereceram destaque. Os 

principais pontos de atuação do CAIS 

mês a mês também foram esmiuça-

dos na apresentação.

todos conectados à 
10Gbps

programação  
com cerca de  

700 horas

aproximadamente 
120.000 pessoas

6.000 pessoas 

acamparam
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A RNP na Campus Party
Representantes do CAIS, Piloto MinC/RNP e CTIC  
participaram de ciclos de palestras  no evento

O CTIC na Arena Principal  
da Campus Party

Os coordenadores do Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento em 

Tecnologias Digitais para Informa-

ção e Comunicação (CTIC), Christian 

Miziara e Sergio Terzella, apre-

sentaram, na Arena Principal  da 

Campus Party, o CTIC e os projetos 

atualmente fomentados por este, os 

quais têm como objetivo desenvol-

ver ferramentas e aplicativos para 

o (SBTVD) Sistema Brasileiro de 

Televisão Digital.

Incubado na RNP, o CTIC institui 

redes temáticas com a finalidade 

de desenvolver produtos e serviços 

inovadores em Tecnologias da Infor-

mação e Comunicação.

No dia 28/2, a organização encerrou 

a segunda chamada de projetos e 

contabilizou o recebimento de 29 

propostas de inovação e soluções 

tecnológicas para suporte a conteú-

dos da TV Digital brasileira. 

O encontro das luzes:  
Cinema Digital em Rede

Compondo o eixo temático da Cam-

pus Party dedicado à criatividade, a 

RNP realizou o debate “O encontro 

das luzes: Cinema Digital em Rede”, 

iniciado com a exibição do documen-

tário homônimo, mostrando como 

foi feita a primeira transmissão de 

imagens em superalta definição entre 

hemisférios no último Festival Inter-

nacional de Linguagem Eletrônica 

(File), que ocorreu em julho de 2009.

O filme “Enquanto a Noite Não Che-

ga” foi exibido em São Paulo e trans-

mitido simultaneamente em San Die-

go, nos Estados Unidos, e em Tóquio, 

no Japão. A obra foi produzida em 

tecnologia digital 4k, com resolução de 

8 megapixels, quatro vezes superior 

à resolução full HD, e transmitida em 

uma velocidade de 10 Gbps, uma 

operação de engenharia que envolveu 

mais de 60 pesquisadores.

O debate contou com a participação 

do diretor-adjunto de Gestão de 

Serviços, Antônio Carlos Fernandes 

Nunes, que apresentou a organiza-

ção e detalhou as iniciativas-piloto 

promovidas com o Ministério da 

Cultura (MinC), e com as presenças 

de José Murilo Junior, secretário de 

Políticas Culturais do MinC, Carlos 

Magalhães, diretor da Cinemateca 

Nacional, e Rodrigo Savazoni, con-

sultor da RNP para Cultura Digital.

O diretor de Pesquisa & Desenvolvi-

mento da RNP, Michael Stanton, expli-

cou em linhas gerais o que precisou ser 

feito para que o filme fosse transmitido 

de São Paulo pelas redes acadêmicas 

internacionais, chegando até os Esta-

dos Unidos e o Japão. Já Alvaro Ma-

laguti, gerente do projeto piloto MinC/

RNP, esclareceu algumas dúvidas do 

público sobre conexões de instituições 

produtoras de conteúdos culturais.

Parceria MinC/RNP

A parceria entre o MinC e a RNP tem 

como objetivo conectar a comunidade 

da cultura à rede acadêmica brasileira, 

incentivando o uso inovador desta 

rede na produção colaborativa e na 

disseminação de conteúdos culturais.

O trabalho conjunto começou a ser 

desenvolvido quando a RNP viabili-

zou, por meio da rede Ipê, a transmis-

são do ciclo de palestras “Silêncio 

dos Intelectuais”, promovido pelo 

MinC. Depois disso, as duas institui-

ções iniciaram um projeto-piloto que 

prevê a conexão de 11 instituições 

culturais e a já realizada estruturação 

do Fórum da Cultura Digital, que en-

globou a realização de uma série de 

eventos, a produção do livro Cultura 

Digital.Br e a criação de uma platafor-

ma de rede social para o Fórum.

A primeira instituição conectada à 

rede Ipê foi a Cinemateca Brasileira, 

em São Paulo. Outras nove institui-

ções do Rio de Janeiro, entre elas a 

Fundação Nacional de Arte (Funarte), 

a Biblioteca Nacional e o Centro Téc-

nico Audiovisual (CTAv), e mais uma 

em São Paulo serão conectadas à 

rede acadêmica brasileira em breve.

Neste ano, começam a ser imple-

mentados projetos que consolidam 

a entrada do MinC no Programa 

Interministerial MEC/MCT de Implan-

tação e Manutenção da Rede Nacional 

de Ensino e Pesquisa (PIMM), com o 

desenvolvimento de iniciativas que 

visam à aplicação de todas as funcio-

nalidades possibilitadas pela conexão 

dessas instituições culturais à rede Ipê.
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é o Estatística Nacional do fone@

RNP, que tem como principal objetivo 

coletar dados e gerar estatísticas a 

respeito do uso do VoIP.

O gerente de Sistemas Corporativos da 

RNP, Marcello de Jesus, acredita que, 

com o projeto consolidado, será possí-

vel mostrar para os gestores, reitores, 

técnicos e financiadores que o uso do 

fone@RNP proporciona uma economia 

considerável nas contas de telefone das 

instituições que integram a rede.

Processo de aprimoramento  
do fone@RNP é concluído
Serviço sofreu migração do protocolo H.323 para o SIP

As cerca de 100 instituições que 

utilizam o fone@RNP, serviço de voz 

sobre IP (VoIP) da RNP, concluíram o 

processo de migração do H.323 para 

o SIP (Session Initiation Protocol), 

um protocolo mais estável e simples 

de ser administrado. 

 “Há uma tendência mundial e tecno-

lógica a descontinuar o uso do H.323 

no contexto do VoIP, substituindo-o 

pelo SIP.  Tudo que surge de novo 

neste campo é feito para este proto-

colo. Por isso, resolvemos desativar 

o H.323, negociando o deadline cui-

dadosamente com os participantes, 

pois quem não fizesse a migração 

ficaria automaticamente fora do 

serviço”, diz o gerente de Serviços da 

RNP, Jean Carlo Faustino, ressaltan-

do que por este motivo a mudança 

de protocolo foi, acima de tudo, um 

processo administrativo e gerencial.

Outro projeto que está sendo desen-

volvido para aperfeiçoar o serviço 

Programa Grupos de Trabalho da RNP  
entra em seu oitavo ano 
Iniciativa estimula colaboração com pesquisadores de todo o Brasil

Em 2010, o programa Grupos de 

Trabalho da RNP (GT-RNP) entra em seu 

oitavo ano. O objetivo da iniciativa é via-

bilizar a criação de projetos de colabo-

ração entre a RNP e grupos de pesquisa 

brasileiros que demonstrem a viabili-

dade de novos protocolos, serviços e 

aplicações de redes de computadores.

Os GT são divididos em duas fases de 

um ano de duração: na primeira, os 

grupos desenvolvem e demonstram 

um protótipo de um novo serviço. De-

pois de avaliados, alguns desses protó-

tipos são selecionados para a segunda 

fase. Nesta, os grupos desenvolvem 

o protótipo apresentado, visando à 

implantação de um piloto a ser testado 

em um pequeno grupo de instituições. 

Após esta segunda fase, o piloto 

pode ser transformado em serviço 

experimental da RNP e, futuramente, 

integrar o portfólio de serviços da or-

ganização. Os serviços de telefonia IP 

da RNP (fone@RNP), Portal de Vídeo 

sob Demanda, Transmissão de Vídeos 

ao vivo, Monitoramento da rede Ipê 

(MonIpê), além da a Federação CAFe 

e da Infraestrutura de Chaves Públicas 

para Ensino e Pesquisa (ICPEDU) e da 

Infraestrutura de Ensino à Distância 

(IEAD), são exemplos de iniciativas 

correntes da RNP que se originaram 

em grupos de trabalho. 

A seleção

O edital convocando os GT normal-

mente é lançado em agosto ou setem-

bro de cada ano, e os interessados 

tem aproximadamente um mês para 

enviar suas propostas. No final do ano, 

a RNP divulga a lista completa com os 

grupos selecionados para a primeira 

fase e aprovados para a segunda.

Cada GT-RNP é formado por pesquisa-

dores de instituições públicas ou priva-

das e por um ou mais pesquisadores 

da própria RNP. Instituições parceiras 

da RNP (universidades ou empresas) 

também participam das atividades, 

desde que considerados os critérios 

estabelecidos pelo coordenador do GT.

Para conhecer todos os Grupos de 

Trabalho da RNP e consultar editais 

de anos anteriores, acesse:  

http://www.rnp.br/pd/gt.html

GT-RNP 2009-2010

Monitoramento do Universo Torrent

Serviços para Transposição de Creden-

ciais de Autenticação Federadas

Componentes de Software para Interação 

Social e Inteligência Coletiva

Uma rede Mesh sem fio 802.11s com  

alta escalabilidade

Grupo de trabalho de Realidade Mista

Monitoramento de Tráfego de Backbones 

Baseado em SGSD (2ª fase)

Federação de Repositórios Educa Brasil 

(2ª fase)

Grupo de Trabalho de Mídias Digitais e 

Arte (2ª fase) 

GT-UniT 

GT-STCFed 

 

GT-CSISIC 

 

GT- DHTMesh 

GT- RM 

 

GT-BackStreamDB2 

GT-FEB2 

 

 

GT-MDA2
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Onze redes responderam ao ques-

tionário que serviu de base para 

o compêndio. Apenas Venezuela 

e Peru se abstiveram. Segundo o 

levantamento, as mudanças mais 

significativas que ocorreram nas 

NREN em 2009 estão relacionadas 

à expansão e melhoria dos serviços 

prestados às instituições ligadas 

em cada rede, tendência que deve 

continuar em 2010. 

Outro ponto comum à maioria das 

NREN participantes da RedClara  é a 

falta de conexão a bibliotecas, mu-

seus, arquivos nacionais e hospitais 

não universitários.

Para ver a íntegra do compêndio 

(em Espanhol), que traz informações 

completas sobre  o desempenho de 

cada participante da RedClara, aces-

se: http://alice2.redclara.net/index.

php/es/documentos/compendio

RedClara apresenta compêndio comparativo 
entre as NREN da América Latina

Desde o lançamento da RedClara (a 

rede da Cooperação Latinoamericana 

de Redes Avançadas - Clara), uma de-

manda que surge com frequência nos 

âmbitos acadêmicos, governamentais 

e das Redes Nacionais de Pesquisa e 

Educação (NREN) de diversas partes 

do mundo é por dados comparáveis 

entre as diferentes redes conecta-

das na região latinoamericana. Para 

suprir esta demanda, a RedClara 

publicou em dezembro, pela primeira 

vez desde sua criação, em 2002, um 

compêndio com dados comparativos 

das NREN da América Latina. 

A RNP aparece como destaque no do-

cumento, sendo a NREN que oferece 

mais serviços e a que possui estrutura 

com maior capacidade de transmissão 

entre seus pontos de presença (veja 

gráfico).  Além disto, é também a rede 

que tem mais pontos de presença, 

usuários e universidades conectadas. 

CGI.br lança portal de vídeos históricos 
Zappiens.br, lançado em parceria com a RNP e outras organizações, oferece conteúdo científico e educativo 

noticiários apresentados nos cine-

mas antes dos filmes nas décadas 

de 1930 a 1970, e também aulas e 

eventos da USP.

Como explica o diretor de Servi-

ços e Soluções da RNP, José Luiz 

Ribeiro Filho, “o Zappiens.br realiza 

a indexação do seu repositório 

interno de vídeo, assim como dos 

repositórios das instituições par-

ceiras, disponibilizando através do 

portal todo este acervo”.

O portal possui um sistema de busca 

por meio de palavras-chave e tags, o 

que facilita a organização dos conte-

údos. Além disso, não há limite de 

tamanho para os arquivos de vídeo.

Segundo José Luiz, “a parceria com a 

RNP permitiu escolher e aprimorar a 

plataforma que está em operação e 

também possibilitou a disponibilização 

de todo o conteúdo do repositório de 

vídeo mantido pela organização, com 

material audiovisual gerado por esta e 

pelas instituições usuárias da rede Ipê”.

No futuro, espera-se que haja uma 

indexação recíproca entre o portal 

brasileiro e o português Zappiens.pt, 

o que ampliará o conteúdo audiovi-

sual disponibilizado nos dois portais.

O Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(CGI.br), em parceria com a Rede 

Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), 

o Arquivo Nacional (AN), a Universida-

de de São Paulo (USP) e a Fundação 

para a Computação Científica Nacional 

(FCCN), de Portugal, lançou, no dia 

4/2, em São Paulo, o portal Zappiens.

br (http://zappiens.br/), um serviço 

gratuito de distribuição de vídeos com 

conteúdo científico, educativo, artísti-

co e cultural em língua portuguesa.

Os internautas encontram no site 

um material audiovisual raro, que 

antes só podia ser visto nas insta-

lações do AN, como os Cinejornais, 
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