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CTIC

• CTIC - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia 
Digitais para Informação e Comunicação
– Criado há 10 anos por um decreto presidencial 
– Modelo de governança – PROTIC, formado por:

• Ministérios: MCT, MiniCom, MDIC, Casa Civil
• Agências: FINEP, BNDES
• Na prática, só o MCTIC exerceu esse papel

– Ao final de 2019 o decreto foi revogado
– Tecnicamente, o CTIC não existe mais da forma que foi concebido

• RNP tem interesse em absorver o CTIC 
– Agrega valor à estratégia da RNP 
– Conhecimento adquirido pela equipe atual é de grande valor para a 

RNP
– Existe muita sinergia com as atividades da Diretoria de P&D



Motivações
• Pós CTIC – Centro de P&D (recursos captados ~ 40M)
• Iniciativas Estratégicas

– Batalha Centro de Suporte a e-Ciência
• Petrobrás, LNCC e  CBPF

– Batalha Estratégia de Inovação
• Programa de GTs com Startups
• Modelo Corporativo – Parques Tecnológicos
• Politica inovação 

• Novo PPI da RNP
– Internet Avançada

• Planejamento estratégico e plurianual de P&D
• Captar recursos para PD&I (sustentabilidade)

– 40% RH da DPD+CTIC - financiado com recursos não CG
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Gestão de P&D
• Gestão de programas de P&D a partir de requisitos 

acordado com o demandante (interno ou externo)
• Elaboração do projetos de P&D para submissão aos 

editais e outras oportunidades
• Acompanhar  e dar suporte técnico aos grupos de 

trabalho/projeto 
• Avaliar resultados 
• Prestação de contas
• Disseminação dos resultados
• Gestão financeira do programa
• Transferência do conhecimento



Processos Gestão da
Inovação Tecnológica

• Gestão dos ativos
• Avaliar  e transformar os resultados dos 

projetos de P&D em novos negócios  
direcionado pela estratégia

• Apoio a criação e a sustentação de Startups 
oriundas do programa de P&D

• Capacitação para os empreendedores



Captação de Recursos

• Monitoramento, prospecção e articulação 
constante de oportunidades em níveis estadual, 
federal e internacional

• Dadas as oportunidades, identificar parceiros 
internos (RNP) e externos (universidades, 
governo, outras NRENs, etc.)

• Conectar parceiros e acompanhar “submissões”
• Retroalimentar a captação de recursos a partir do 

roadmap tecnológico da RNP



Prospecção  Tecnológica

• Estabelecer comitês tecnológicos com perfil 
heterogêneo e agregador

• Realizar encontros periódicos entre as 
diretorias  para definir os alvos tecnológicos

• Benchmarking com outras NRENs e empresas
• Estabelecer métricas quantitativas e 

qualitativas para  monitorar a evolução 



Suporte a e-ciência e experimentação 

• Adequar e absorver tecnologias e plataformas desenvolvidas e 
projetos de colaboração científicas internacionais

• Implantação e gestão  de serviços para suporte a e-Ciência e 
experimentação (testbeds) 

• Gestão dos serviços de experimentação e suporte a e-ciencia
• Disseminação, capacitação e promoção do uso dos serviços
• Apoiar projetos de pesquisa que necessitem do uso da 

ciberinfraestrutura
• Prospecção de novas tecnologias, aplicações e funcionalidades para 

evoluir o serviço
• Prospectar novos grupos de pesquisa e entender suas demandas

– ”Science Engagement”



P&D Internet Avançada
( executor )

• Elaborar projetos de P&D de acordo com os alvos tecnológicos 
prospectado com a engenharia/TI para submissão aos editais e 
outras oportunidades

• Articular com a comunidade de pesquisa a colaboração para atuar 
nos projeto (construção, execução, planejamento, etc.)

• Coordenação das equipes de execução
• Gestão de projeto
• Gestão do conhecimento e resultados

– Demonstrações, apresentação de artigos, capacitação, documentação 
• Adequar e absorver tecnologias e plataformas desenvolvidas em  

projetos de colaboração de pesquisa nacionais e internacionais
• Benchmarking com outras NRENs
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