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Sistema RNP e sua Política de Uso



A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) é uma associação privada sem fins lucrativos.

Qualificada, desde 2002, como Organização Social (OS) para a execução dos objetivos e metas do 
Programa Interministerial de Implantação e Manutenção da RNP.

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
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Reformula o Programa Interministerial de Implantação e Manutenção da 
Rede Nacional para Ensino e Pesquisa - RNP

Coordenado pelos MCTIC e MEC alternadamente por um período de 02 
(dois) anos, auxiliado pelo Comitê Gestor e executado pela RNP.

Comitê Gestor formado por representantes dos Ministérios e do 
CONSECTI.

RNP-OS é responsável por desenvolver e manter o Sistema RNP.

Portaria Interministerial 3.865 (12.12.2018)
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Para a consecução dos objetivos do PRORNP e o o desenvolvimento 
do Sistema RNP a RNP-OS

I - firmar parcerias com órgãos e entidades públicas e privadas para a manutenção e garantia do espectro social dos seus 
objetivos, particularmente das ações dirigidas às políticas públicas apoiadas pelo PRORNP;

II - celebrar Acordos de Cooperação para usar, fruir, operar e manter a ciberinfraestrutura e as infraestruturas de suporte 
de serviços de comunicação e informação de propriedade ou posse de órgãos da administração pública federal, estadual e 
municipal;

III - promover gestões junto a órgãos, entidades e organizações públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, 
para obtenção de incentivos financeiros ou fiscais e captação dos recursos necessários;

IV - promover e apoiar atividades de inovação tecnológica, geração e transferência de tecnologia e treinamento de 
recursos humanos, de natureza técnica e mercadológica, em comunicações e tecnologias da informação, 
diretamente ou por intermédio dos componentes do Sistema RNP;

V - subsidiar agentes públicos e privados na definição de políticas relacionadas com o projeto, escolha de equipamentos, 
sistemas e operação de infraestrutura de serviços de acesso às redes de educação, pesquisa, saúde, cultura e defesa; e

VI - atuar na defesa dos interesses dos componentes do Sistema RNP com relação ao atingimento 
dos objetivos do PRORNP.
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Sistema RNP 

Sistema RNP se organiza em todo território nacional e mantém integração global, combinando 
vários níveis de infraestrutura e serviços.

Componentes:
i. Rede Ipê  (backbone)e seus Pontos de Presença (PoP) e Pontos de Agregação (PoA) nas 

Unidades da Federação;

ii. Redes Metropolitanas Comunitárias (Redecomep), baseadas em modelos associativos das 
Organizações Usuárias;

iii.Organizações Usuárias públicas e privadas

iv.Redes de Colaboração de Comunidades
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Uma Organização Usuária, constitui uma importante colaboradora para o cumprimento da missão do Sistema RNP, 
complementando-o com suas competências, conhecimentos e recursos. 

São qualificáveis, como Organização Usuária, as seguintes classes de instituições: 

i. Instituições de educação superior e pesquisa 

ii. Agências de fomento à pesquisa 

iii. Estabelecimentos de Saúde com Ensino e Pesquisa 

iv. Museus, institutos culturais 

v. Ambientes promotores de inovação (parques e polos tecnológicos) 

vi. Empresas inovadoras, que necessitem participar do Sistema RNP para uso de serviços avançados, acesso 
a centros de pesquisa, laboratórios, dispositivos de hardware e plataformas de software, colaboração com 
grupos de pesquisa e, participação em projetos multi-institucionais.

Componente:  Organizações Usuárias (OU)
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Atender aos requisitos técnicos e associativos descritos no Catálogo de Serviços;

Atender aos requisitos que tratam de segurança da informação e privacidade de dados pessoais descritos na 
Política de Segurança e Privacidade do Sistema RNP

Compartilhar os custos relativos à fruição dos serviços do Sistema RNP, conforme definido no Catálogo de 
Serviços, considerando que as Organizações Usuárias podem

a) patrocinadas: custeadas total ou parcialmente por (i) recursos de  fomento do Programa RNP, (ii) 
programas de agências ou (iii) programas de patrocinador  público ou privado, conforme critérios aprovados 
pelo CG-RNP

b) membros: contribuem direta e individualmente para o compartilhamento de custos do Sistema 
RNP

Condições de uso da ciberinfraestrutura



O modelo adotado é triangular.

A vantagem é o constante fluxo de informação entre os 
vértices e a abrangência de assuntos: infraestrutura, 
capacitação, serviços; e alinhamento com entre as 
necessidades e políticas públicas.

A representatividade permite o conhecimento e a defesa de 
interesses de um determinado grupo junto ao todo.

Relacionamento com Organizações Usuárias

Associações de reitores / gestores de TIC



Nosso DNA

Participação em nossos 
eventos: Fórum RNP, 
WRNP, WTR, SIGs

Processos de co-criação 
geram  produtos / 
serviços mais adequados 
à comunidade



Obrigada

Bia Zoss

Contato: grc@rnp.br


