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O WORKSHOP RNP FOI NOSSO PRIMEIRO EVENTO. É o evento que mais nos 

distingue, melhor nos explica. Por não ser um evento científico, comer-

cial ou de oferta de serviços. Não é um evento especificamente de rela-

cionamentos, como o Fórum. É onde a RNP aparece com a face da ino-

vação, do uso das tecnologias emergentes. 

No WRNP, a RNP nunca apareceu sozinha. Está sempre com a comuni-

dade de redes e sistemas distribuídos. Todo um ambiente de inovação ao 

redor do que a RNP faz, com programas de pesquisa e desenvolvimento.

O WRNP explica bem a natureza diferente da RNP. Sistema que atua no 

espaço de políticas públicas, do conhecimento gerado nos grupos de 

pesquisa, das empresas inovadoras. Enriquecendo o portfólio de servi-

ços, de aplicações para o sistema RNP. O evento está cheio de ideias e 

modelos novos e desafios nem tão novos ainda não superados. Falare-

mos de como incorporar tecnologia na educação, na pesquisa.

O difícil desafio de trabalhar para o país, esta chance tecnológica de 
desenvolvimentos, empresas e recursos locais. É uma enorme jane-

la de oportunidades. Trataremos das evoluções em serviços. Discutir 

de novo com a comunidade como lidar e qual roteiro à frente para ter 

novos projetos, pesquisas, experimentações. Para que disponibilize-

mos isso a alunos, professores, pesquisadores. 

Aqui nascerão ideias e propostas de como os projetos se desenvolverão. 

Ouvindo empresas, governo, grupos, pesquisadores, convidados, que, 

conseguirão conosco criar rotas, roteiros.

Este ano, a programação traz temas chaves como OpenRAN, 5G e 6G, 

metaverso. Os assuntos convivem com agendas que ainda desafiam um 
Brasil que não conseguiu resolvê-los. Conectar os alunos, como fazer? 

Como usar dados novos? O desafio de fazer melhor, mais rápido e mais 
fácil. Conectar escolas com tecnologias e modelos que temos. 

É uma excelente oportunidade para sairmos com novas agendas e 

projetos mais consistentes. Já temos projetos importantes a desen-

volver. É a chance de mostrar o que fazemos e de incorporar suges-

tões, visões e críticas.

MENSAGEM DO DIRETOR

Workshop explica 
natureza única da RNP

Nelson Simões

Diretor-geral da RNP
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MENSAGEM DO ORGANIZADOR

23º WRNP terá 
temas inovadores

Gustavo Neves Dias

Coordenador Executivo 
do 23º WRNP

CAROS LEITORES,
É um prazer e uma honra escrever a vocês, em nome da RNP, essa men-

sagem aos participantes do 23º WRNP - Workshop RNP tendo recebido, 

ainda em 2021, a missão de organizar o evento neste ano de 2022. Infeliz-

mente, ainda devido aos reflexos da pandemia de Covid-19, não foi pos-

sível realizar nosso workshop anual de forma presencial, onde seria uma 

excelente oportunidade para nos reencontrarmos na belíssima e caloro-

sa cidade de Fortaleza, em conjunto com o SBRC 2022. Por isso, buscamos 

conduzir todo o nosso trabalho de organização do evento para que, de 

forma diferenciada, consigamos trazer a vocês muitos conteúdos inte-

ressantes, ainda que em formato virtual.

Nossa programação, em 23 e 24 de maio, contará com painéis, apresen-

tações, keynotes speakers falando sobre metaverso, chip neutro, deep 

techs, tecnologias quânticas, inovação e empreendedorismo, 6G, ciber-

segurança e muito mais.

Buscando trazer visibilidade às inúmeras iniciativas em pesquisa, desen-

volvimento e inovação realizadas pela RNP - em parceria com a comuni-

dade acadêmica, empresas empreendedoras, ecossistema de inovação, 

por meio dos Projetos, Serviços e Comitês Técnicos -, temos na revista 

dois espaços nos quais queremos que você, leitor, possa encontrar infor-

mações sobre cada iniciativa, potencializando e impulsionando suas 

colaborações técnico-científicas, nacionais e internacionais, em benefí-
cio de toda a comunidade acadêmica e científica brasileira.

Um desses espaços é o nosso prestigiado Espaço de Demonstrações, que 

nos eventos presenciais materializava-se por meio dos estandes, com 

a exposição sendo feita pelos membros dessas iniciativas, tendo como 

equivalente virtual o nosso Espaço VIRTUAL de Demonstrações, dentro 

da plataforma do evento. O outro é, não menos importante, esta revista.

Portanto, pegue sua bebida favorita, arrume um local adequado e aprovei-

te os conteúdos das 60 páginas da nossa revista do 23º WRNP.
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APRESENTAÇÃO DA RNP APRESENTAÇÃO DO WRNP

O que é a RNP

23º WRNP 
busca a inovação 
tecnológica

A rede alcança 
todos os estados 
brasileiros e 
continentes

Evento reunirá 28 projetos 
de pesquisa e desenvolvimento, 
comitês técnicos e serviços

A REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA (RNP) É A 
REDE BRASILEIRA para educação e pesquisa. Dis-

ponibiliza internet segura e de alta capacidade 

e serviços personalizados. Promove projetos de 

inovação para universidades, institutos educacio-

nais e culturais, agências de pesquisa, hospitais 

de ensino, parques e polos tecnológicos. Beneficia 
cerca de 4 milhões de alunos, professores e pes-

quisadores brasileiros. 

Pioneira ao trazer a internet ao Brasil, a rede da 

RNP hoje chega a todas as unidades da Federação. 

A instituição está conectada às redes de educação 

e pesquisa na América Latina, América do Norte, 

África, Europa, Ásia e Oceania por meio de cabos 

de fibra óptica terrestres e submarinos.

A criação da RNP foi formalizada em setembro 

de 1989 pelo então Ministério da Ciência e Tec-

nologia. No ano anterior, fora criado o grupo de 

especialistas em ciências de rede para formular 

o modelo de implantação da internet. A meta era 

montar uma infraestrutura nacional de rede de 

internet no ambiente acadêmico, além de disse-

minar o uso de redes no país. Três anos depois, 

surgiu a primeira rede de internet no Brasil, com a 

interligação do Distrito Federal e de dez Estados.

Em 1999, os ministérios da Ciência e Tecnologia e 
da Educação criaram o Programa Interministerial 

de Implantação e Manutenção da Rede Nacional 
para Ensino e Pesquisa (PI-MEC/MCT), atual Pro-

grama Interministerial RNP (PI-RNP).

O primeiro WRNP foi realizado em Curitiba. Desde 

então, deixou de acontecer apenas uma vez, em 2002. 

Tradicionalmente o workshop acontece em conjunto 

com o Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores 

e Sistemas Distribuídos (SBRC), que se estenderá até 
27 de maio. Anual, o SBRC é promovido pela Socieda-

de Brasileira de Computação (SBC) e pelo Laboratório 
Nacional de Redes de Computadores (Larc).

O 23º WRNP terá o formato virtual. A organização des-

tacou temas que atraem especialistas de todo o mundo, 

como inteligência artificial, acesso aberto a dados de 
pesquisa, cibersegurança, blockchain, ciberinfraes-

trutura para aplicações de e-Ciência e deeptechs.

Também serão discutidos muitos outros assuntos 

que mobilizam os professores, pesquisadores e alu-

nos de redes e sistemas distribuídos do Brasil e do 

mundo, como edge computing, gerenciamento de 

identidade digital, inovação e empreendedorismo, 

infraestruturas definidas por software, Internet das 
Coisas (IoT) e metaverso.

A lista de temas inclui ainda pesquisa experimental 

em TICs, redes 5G, 6G e OpenRAN (Open Radio Access 

Networks), laboratórios virtuais e serviços para expe-

rimentação, redes e computação em nuvem, transfor-

mação digital, redes ópticas elásticas e abertas, tec-

nologias para redes ópticas, tecnologias quânticas, 

telemedicina, telepresença e colaboração em vídeo.

Esta edição do WRNP terá dois convidados muito 

especiais: a cientista de redes Liane Tarouco, físi-

ca brasileira que integra o Hall da Fama da Internet 

Society, honraria destinada aos especialistas empe-

nhados na expansão das redes; e o norte-americano 

Walter Willinger, cientista de computação, um dos 

grandes experts mundiais em inteligência artificial.

No 23º WRNP, ao longo dos dois dias de programação, 

haverá dentro do Espaço de Demonstrações a expo-

sição de 20 projetos de pesquisa e desenvolvimento, 

três serviços para experimentação e-Ciência e cinco 

comitês técnicos de prospecção tecnológica. 

Colaboradores da 

Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa

O governo definiu, em 2002, a RNP como Organi-
zação Social Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, 

com o objetivo de promover atividades de pes-

quisas tecnológicas em redes de desenvolvimen-

to e operar meios e serviços de redes avançadas 

em prol da pesquisa e do ensino nacionais.

O objetivo traçado há 20 anos vem sendo atin-

gido a contento. No período, a RNP avançou nas 

iniciativas de desenvolvimento da infraestru-

tura de redes nos campi universitários e aten-

deu, de modo inovador, as demandas de pro-

fissionais e instituições de áreas tão diversas 

como telemedicina, biodiversidade e astrono-

mia, entre outras.

A RNP é uma organização social vinculada ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
(MCTI). Sua manutenção decorre de parceria do 
MCTI com os ministérios da Educação, das Comu-

nicações, Turismo, Saúde e Defesa. Juntos, inte-

gram o Programa Interministerial RNP (PRO-RNP).
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O 23º WORKSHOP DA REDE NACIONAL DE ENSINO E 
PESQUISA (WRNP), em 23 e 24 de maio, manterá o 

objetivo que vem perseguindo desde a primeira 

edição, em 1999: aproximar o público dos avan-

ços tecnológicos e dos debates sobre pesquisa e 

desenvolvimento das Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TICs) no Brasil e no exterior.

Palestra durante 

o 20º WRNP
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DIRETORA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA RNP DESDE 2018, 
IARA MACHADO lista na entrevista a seguir algumas das metas e dos 

desafios deste Workshop. Ela é a coordenadora-geral do 23º WRNP.
Para a especialista, a criação de uma ciberinfraestrutura avan-

çada de longo prazo é um dos grandes objetivos da RNP. Em até dez 

anos, prevê, haverá avanços importantes nas áreas de Computação 

e Redes Quânticas, na softwarização e desagregação das redes e no 

uso de dados abertos na ciência.

“A RNP busca estar sempre um passo à frente dos provedores de 

redes e serviços, experimentando novas tecnologias e modelos de 

negócio. O desafio é trazer esses temas complexos para uma dis-

cussão que busca entender o seu uso de forma aplicada”, disse a 

diretora, graduada em Física pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) e mestre em Computação Aplicada e Automação 
pela Universidade Federal Fluminense (UFF). 

REVISTA DO WRNP A proposta do 23º Workshop RNP é aproximar o 
público dos avanços e inovações no campo de pesquisa e desenvolvimento 
de tecnologias de informação e comunicação no Brasil e no exterior. Quais 
são os principais desafios?
IARA MACHADO A RNP tem como missão o uso inovador de redes 

avançadas. Neste sentido, o WRNP é nosso canal com a comunida-

de do Sistema RNP para discutir como novas tecnologias na área de 

redes de computadores e sistemas distribuídos devem ser apropria-

das nas Redes Acadêmicas e qual o valor para a nossa comunidade.

REVISTA DO WRNP A computação e a internet vivem um momento de 
rápida e enorme evolução. Inteligência Artificial, Big Data, 5G, Internet das 
Coisas, cibersegurança são alguns temas que estão na ordem do dia e farão 
parte da programação do WRNP. De que formas essas áreas de pesquisa da 
RNP podem contribuir para o desenvolvimento científico e social do país?
IARA MACHADO Aportando ideias, projetos para o uso inovador des-

sas tecnologias. Como utilizar essas tecnologias na educação, pesqui-

sa e saúde, promovendo a transformação digital nesses segmentos.

REVISTA DO WRNP Que novas áreas estão no radar da RNP? 
IARA MACHADO Estamos mirando na Computação e Redes Quân-

ticas, na softwarização e desagregação das redes, no uso de dados 

abertos na ciência.

REVISTA DO WRNP Quais são os principais desafios da ciência e da 
tecnologia no Brasil hoje? Qual é a visão estratégica e quais são as priori-
dades da RNP para o futuro?
IARA MACHADO Criar uma ciberinfraestrutura de longo prazo esca-

lável e de baixo custo recorrente; apoiar a pesquisa e promover o 

desenvolvimento tecnológico e a inovação; apoiar as políticas públi-

cas em educação, ciência, tecnologia e inovação; consolidação e sus-

tentabilidade do Sistema RNP; ofertar plataformas, serviços, supor-

te técnico e aplicações digitais para educação, pesquisa e inovação.

REVISTA DO WRNP A sra. é uma profissional de grande destaque em 
uma área predominantemente masculina. Que estímulo gostaria de ofere-
cer a jovens mulheres pesquisadoras interessadas pela área? Como é pos-
sível avançar mais?
IARA MACHADO Este é um tema sobre o qual estamos muitos 

preocupados, pois queremos aumentar a diversidade de gênero 

nessa área. O caminho que vejo é através da educação, desmis-

tificando a complexidade do tema e abrindo oportunidades para 
meninas entrarem nessa área.

REVISTA DO WRNP Sob sua coordenação geral, o 23º WRNP será 
inteiramente digital. Como adaptar um evento tradicionalmente presencial 
ao modelo online?
IARA MACHADO É muito difícil, pois o WRNP é um espaço de tro-

cas, de relacionamento, onde estar presencialmente proporciona 

esse engajamento. Buscamos fazer uma programação mais intera-

tiva, com o uso de uma plataforma com recursos de gamificação, 
para que os participantes se sintam mais próximos. O desafio é 
grande, mas estamos motivados. 

REVISTA DO WRNP O que destaca na programação do 23º WRNP?

ENTREVISTA ENTREVISTA

Iara Machado Iara Machado

“Aproveitem 

o WRNP, se 

sintam em casa, 

interajam 

com os 

palestrantes, 

compartilhem 

conosco suas 

dúvidas.”

‘A RNP 
busca  
estar  
sempre 
um passo 
à frente’, 
afirma  
diretora de 
Pesquisa e  

Coordenadora-geral  
revela que o 23º 
Workshop terá uma 
‘programação mais 
interativa’

por Sergio Torres

A diretora 

Iara Machado 

coordena o 

23º Workshop 

da RNP

IARA MACHADO Destaco nossa entrevista 

com a pioneira na implantação da internet no 

Brasil e reconhecida no Internet Hall of Fame, 

Liane Tarouco, os painéis sobre Metaverso e 
sobre Chip Neutro. São temas muito instigan-

tes e espero uma participação ativa do público.

REVISTA DO WRNP É amplo e diverso o leque 
de temas que os especialistas abordarão nos dois 
dias do evento. Qual sua expectativa quanto à dis-
seminação dos conhecimentos apresentados?
IARA MACHADO Espero que esses conteú- 

dos possam fazer as pessoas refletirem sobre os 
desafios, que se sintam motivadas em empreen-

der em novos projetos, que parcerias possam 

ser consolidadas e novos insights surjam.

REVISTA DO WRNP Que mensagem a sra. gos-
taria de deixar aos participantes do 23º Workshop?
IARA MACHADO Aproveitem o WRNP, se sin-

tam em casa, interajam com os palestrantes, 

compartilhem conosco suas dúvidas, dificul-
dades, inquietações. Enjoy!
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Prospecção Tecnológica 
em Saúde Digital

Transformação digital 
na área da saúde

Fórum permanente de 

especialistas em Educação 

e Pesquisa em Saúde e 

Tecnologia da Informação 

e Comunicação

Luciana Portilho  

Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento 

da Sociedade da Informação - CETIC.br

Coordenadora do grupo de estudo 1 

Claudia Moro

Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC-PR 

Coordenadora do grupo de  estudo 2 

Edson Amaro Jr

H. Israelense Albert Einstein

Coordenador do grupo de estudo 3

 FICHA TÉCNICA 

COORDENADORES:

Coordenador geral: 

Paulo Lopes (RNP), paulo.lopes@rnp.br

Analista: Gilberto Branco (RNP), gilberto.branco@rnp.br

ENTIDADES PARCEIRAS:

ABCIS – Associação Brasileira de CIO em Saúde

Abrasco – Associação Brasileira de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva (Grupo 

Temático Informação em Saúde e 

População da Abrasco – GTISP)

ABTms – Associação Brasileira de 

Telemedicina e Telessaúde

SBC-CE-CAS – Sociedade Brasileira de 

Computação - Comissão Especial de 

Computação Aplicada à Saúde

SBIS – Sociedade Brasileira de 

Informática em Saúde

SBEB – Sociedade Brasileira de 

Engenharia Biomédica

Ebserh – Empresa Brasileira 

de Serviços de Saúde

Fiocruz – Fundação Oswaldo Cruz

NIC.br - Núcleo de Informação e 

Coordenação do Ponto BR

Fapesp - Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo

SIG Ciência de Dados e Inteligência 

Artificial em Saúde
SIG Rede Nacional de Pesquisa em Telessaúde

SIG Educação em Saúde Digital

Hospital Universitário Cassiano Antonio 

Moraes (Hucam), da Universidade 

Federal do Espírito Santo (Ufes)

Hospital Universitário - Hospital São Paulo, da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

GT-V4H: Vídeo Síncrono para Teleconsultoria, 

Teleconsulta e Telediagnóstico em 

Telessaúde - Coordenação: Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB)

GT-ChaiID: Plataforma Universal para Gestão 

de Identidades através da Blockchain

GT-PDC-RCI: Plataforma Digital de Colaboração

GT-REABNET: Rede de Telereabilitação 

por meio de Realidade Virtual 

e Realidade Aumentada

OCARIoT: Smart Childhood Obesity Caring 

Solution using IoT potential - consórcio 

representado pelo NUTES da Eujessika Silva 

eujessika.rodrigues@nutes.uepb.edu.br 

RNP

CRIADO EM 2020, TEM COMO MOTIVAÇÕES o aumen-

to do número de projetos e redes colaborativas na 

RNP na saúde; a transformação digital que está em 

curso na área, além da demanda por análises amplas 

e completas sobre a evolução tecnológica de produ-

tos, aplicações e serviços em saúde digital; e os rela-

cionamentos da RNP com os ministérios membros do 

Programa Interministerial. 

O CT-Saúde Digital é o fórum permanente de especia-

listas em Educação e Pesquisa em Saúde e Tecnologia 

da Informação e Comunicação, como forma de orien-

tar a RNP e os estabelecimentos de saúde com ensino 

que passam pelo processo de transformação digital.

Suas atividades são alimentar o processo de prospec-

ção tecnológica da RNP, mantendo um canal de comuni-

cação permanente com a comunidade de ensino e pes-

quisa e possíveis usuários, para fazer uma prospecção 

tecnológica e criar uma visão de futuro de aplicações 

de saúde digital; o mapeamento sistemático do estado 

da arte das pesquisas em andamento no Brasil sobre os 

temas compreendidos na análise; e a elaboração de um 

relatório anual de visão de futuro sobre o tema, com 

recomendação de investimentos em P&D. 

Em 2021, tivemos a formação de três grupos de tra-

balho que ajudaram a discutir e contribuir com nosso 

relatório de visão de futuro em temas como Acelera-

ção da Capacidade de Recursos Humanos para Práti-

ca Digital da Saúde, Ciberinfraestrutura para Ensino 

e Pesquisa em Saúde Digital e Corpo de Conhecimento 

em Saúde Digital.

EQUIPE:

 CONTATOS 

https://wiki.rnp.br/display/ctsaudedigital

contato-ct-sd@rnp.br

 QR CODE 

 WEB 

https://wiki.rnp.br/display/ctsaudedigital

COMITÊS TÉCNICOS COMITÊS TÉCNICOS

 O QUE É SAÚDE DIGITAL? 

A prática digital da saúde é formada pelo conjunto de técnicas, 

práticas, atitudes, modos de pensar e valores que se desenvolvem 

em consequência do crescimento do espaço digital.

 GRUPOS DE ESTUDOS 

Os grupos de estudos do CT-Saúde Digital se reúnem 

para a discussão sobre suas atividades e elaboração do 

relatório Visão de Futuro. São três os atuais GEs:

GRUPO DE ESTUDOS 1

Aceleração da Capacidade 

de Recursos Humanos na 

Prática Digital da Saúde

Questões relacionadas à prática 

profissional, suas dificuldades, 
desafios, competências e 
habilidades requeridas, tendências 

tecnológicas, além de mapear 

atividades que podem ser 

desenvolvidas com o objetivo de 

melhorar este cenário no país. 

GRUPO DE ESTUDOS 2

Prospecção da Pesquisa, 

Desenvolvimento, Inovação 

e dos Componentes para a 

Ciberinfraestrutura da RNP 

Necessários para Ensino e 

Pesquisa em Saúde Digital

Questões relacionadas às 

aspirações de ciberinfraestrutura 

necessária à saúde digital, para 

orientar decisões que deverão 

ser tomadas para preparar 

a RNP e auxiliar na definição 
de serviços para o SUS. 

GRUPO DE ESTUDOS 3

Problemas e a Fronteira 

da Pesquisa e Ensino com 

Inteligência Artificial na Saúde
Questões relacionadas às 

aplicações de Inteligência Artificial 
(IA), desde os conceitos éticos 

até questões de aplicabilidade. 

Identificar possíveis integrações 
com Internet das Coisas (IoT), 

Internet Médica das Coisas 

(IoMT), dados do mundo real 

na saúde (RWD), evidências 

do mundo real (RWE).

mailto:contato-ct-sd%40rnp.br?subject=
https://wiki.rnp.br/display/ctsaudedigital

