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Estrutura atual do CT-Mon
Coordenador: Artur Ziviani (LNCC) 

Coordenador Auxiliar: Leobino Sampaio (UFBA) 

Interface com a RNP: Alex Moura e Marcos Schwarz (RNP)

Lista de discussão aberta  
http://listas.rnp.br/mailman/listinfo/ct-mon

WIFI: CBPF-WIFI2     Usuario: eoc    Senha: eoc9002

Também há eduroam
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http://listas.rnp.br/mailman/listinfo/ct-mon


Objetivo atual
Obje%vo	atual	do	CT-Mon	é	realizar	

prospecção	tecnológica	

acompanhando	os	principais	avanços	cien=ficos	e	tecnológicos	na	

área	de	monitoramento	de	redes		

para	cumprir	sua	missão	de	gerar	

recomendações	estratégicas	de	evolução	

para	o	serviço	de	monitoramento	de	redes	da	RNP
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Rodada de 
apresentações



Agenda - Sessão 1 
09:00-10:00

• 09:00-09:10 Abertura, exposição da agenda  
(Artur Ziviani - LNCC) - Duração: 10 min 

• 09:10-09:35 MonIPÊ: Situação atual e perspectivas  
Marcos Schwarz (RNP) e Alex Moura (RNP) 

• 09:35-10:00 Dynatrace: Monitoring redefined 
Ítalo Silva (Dynatrace)
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Agenda - Sessão 2 
10:20-12:00

• 10:20-10:45 Estudo sobre características de administradores de redes de 
computadores no Brasil para identificação e elaboração de personas 
Helio Oliveira (UFSCar) 

• 10:45-11:10 Transformando dados brutos de monitoramento para gerar 
informações valiosas ao gerenciamento da rede (GT-IPÊ Analytics) 
Marinho Barcellos (UFRGS) 

• 11:10-11:35 Mecanismos para Análise de Big Data em Segurança da 
Informação (GT-BIS) 
Daniel Macêdo Batista (USP) 

• 11:35-12:00 Caracterização e Identificação Remota de Dispositivos (GT-CIRD) 
João Paulo Souza Medeiros (UFRN)
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Agenda - Sessão tarde 
14:30-16:50

• Oficina para discussão: Projeto de melhoria do desempenho da rede e 
serviços da RNP e Tópicos de interesse do CT-Mon 

• Organização e orientação de trabalhos em 3 subgrupos 

• Discussões nos subgrupos com mediador: 

• prospecção tecnológica e ações estratégicas (Artur) 

• recomendações e revisão/atualização de temas de interesse 

• capacitação de recursos humanos (Leobino) 

• alinhamento com planejamento estratégico da RNP (RNP no Amanhã) (Alex)
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Obrigado e 
boa reunião!

Artur Ziviani (LNCC)

ziviani@lncc.br | http://www.lncc.br/~ziviani 
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Slides de reserva



Agenda - Sessão 1 
09:00-10:00

• 09:00-09:10 Abertura, exposição da agenda  
(Artur Ziviani - LNCC) - Duração: 10 min 

• 09:10-09:35 MonIPÊ: Situação atual e perspectivas  
Marcos Schwarz (RNP) e Alex Moura (RNP) 

• 09:35-10:00 Dynatrace: Monitoring redefined 
Ítalo Silva (Dynatrace)
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Agenda - Sessão 2 
10:20-12:00

• 10:20-10:45 Estudo sobre características de administradores de redes de 
computadores no Brasil para identificação e elaboração de personas 
Helio Oliveira (UFSCar) 

• 10:45-11:10 Transformando dados brutos de monitoramento para gerar 
informações valiosas ao gerenciamento da rede (GT-IPÊ Analytics) 
Marinho Barcellos (UFRGS) 

• 11:10-11:35 Mecanismos para Análise de Big Data em Segurança da 
Informação (GT-BIS) 
Daniel Macêdo Batista (USP) 

• 11:35-12:00 Caracterização e Identificação Remota de Dispositivos (GT-CIRD) 
João Paulo Souza Medeiros (UFRN)

11



Agenda - Sessão 3 
13:30-15:00

• Oficina para discussão: Projeto de melhoria do desempenho da rede 
e serviços da RNP  

• Organização e orientação de trabalhos em 3 subgrupos 

• Discussões nos subgrupos com mediador: 

• prospecção tecnológica e ações estratégicas (Artur) 

• capacitação de recursos humanos (Leobino) 

• alinhamento com planejamento estratégico da RNP (RNP no Amanhã) 
(Alex)
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Agenda - Sessão 4 
15:20-16:50

• Oficina para discussão: 
Tópicos de interesse do CT-Mon   

• Organização e orientação de trabalhos em 3 subgrupos 

• Discussões nos subgrupos com mediador: 

• Revisão de tópicos de interesse do CT-Mon, 
recomendações do CT-Mon à RNP
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16:40-17:00 Encerramento


