
RedeRio+20	  

Vinte	  anos	  da	  Rede	  Rio/FAPERJ	  –	  marco	  da	  Internet	  no	  Brasil	  

Data:	  27	  de	  junho	  de	  2012	  	  

Horário:	  13:00h	  -‐	  16:00h	  

Local:	  	  Coppe	  –	  Universidade	  Federal	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cidade	  Universitária	  -‐	  Ilha	  do	  Fundão	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Auditório	  G-‐122	  -‐	  Centro	  de	  Tecnologia	  -‐	  Bloco	  G	  

           	  

Convite	  –	  Vinte	  anos	  da	  Rede	  Rio	  de	  Computadores/FAPERJ	  

	   	  	  	  	  	  	  	  A	  Rede	  Rio/FAPERJ	  tem	  o	  prazer	  de	  convidar	  para	  a	  comemoração	  dos	  seus	  vinte	  anos	  

Inaugurada	  pela	  FAPERJ	  em	  22	  de	  maio	  de	  1992,	  a	  Rede	  Rio	  de	  Computadores	  foi	  uma	  das	  primeiras	  ligações	  de	  acesso	  à	  Internet	  no	  
País	  destinada	  a	  atender	  e	   interconectar	  exclusivamente	  instituições	  acadêmicas,	  centros	  de	  ensino	  e	  pesquisa	  e	  órgãos	  públicos	  e	  
teve	  participação	  significativa	  no	  esforço	  para	  implantação	  da	  Internet	  no	  Brasil	  transformando-‐se	  rapidamente	  em	  um	  dos	  principais	  
instrumentos	  de	  desenvolvimento	  científico	  do	  Estado	  do	  Rio	  de	  Janeiro.	  

Ao	  completar	  20	  anos	  de	  existência	  e	  atividades	  a	  serviço	  da	  comunidade	  de	  ciência,	  tecnologia	  e	  educação,	  a	  Rede-‐Rio/FAPERJ,	  que	  
na	  data	  da	  sua	  criação	  contava	  com	  apenas	  dez	  pontos	  de	  conexão	  –	  um	  triângulo	  (composto	  pela	  UFRJ,	  o	  LNCC	  e	  a	  PUC-‐Rio)	  formava	  
o	   backbone,	   através	   do	   qual	   eram	   interligadas	   sete	   outras	   localidades,	   para	   acesso	   à	   Internet	   –,	   comemora	   o	   fato	   de	   interligar	  
atualmente	  mais	  de	  uma	  centena	  de	  instituições	  de	  ensino,	  pesquisa	  e	  governo	  (municipal,	  estadual	  e	  federal),	  viabilizando	  o	  acesso	  
à	  Internet	  a	  mais	  de	  um	  milhão	  de	  usuários	  no	  Estado	  do	  Rio	  de	  Janeiro.	  

Em	  comemoração	  aos	  20	  anos	  de	  existência	  da	  Rede-‐Rio/FAPERJ,	  o	  evento	  RedeRio+20	  apresentará	  uma	  breve	  perspectiva	  da	  sua	  
história,	   lembrando	   alguns	   dos	   fatos	   mais	   marcantes	   e	   atores	   que,	   de	   forma	   pioneira,	   tiveram	   participação	   importante	   na	   sua	  
construção.	   Também	  será	   feita	  uma	  apresentação	  especial	   sobre	  o	  projeto	  Redecomep-‐Rio,	  uma	   iniciativa	   conjunta	  envolvendo	  a	  
RNP	  e	  a	  Rede-‐Rio/FAPERJ,	  que	  interligará	  cerca	  de	  80	  instituições	  acadêmicas	  na	  região	  metropolitana	  da	  cidade	  do	  Rio,	  incluindo	  a	  
implantação	  de	  mais	  de	  300	  km	  de	   fibras	  óticas,	  que	  deverá	  proporcionar	  uma	  plataforma	  de	  última	  geração	  para	  os	  usuários	  da	  
Rede	  Rio	  ao	  longo	  dos	  próximos	  anos	  e	  cujo	  início	  de	  operação	  está	  previsto	  para	  o	  início	  de	  2013.	  A	  	  operação	  plena	  do	  backbone	  
acadêmico	  –	  incluindo	  a	  tecnologia	  DWDM	  –	  da	  nova	  Rede	  Rio	  (Rede	  Rio	  Metropolitana)	  está	  prevista	  para	  o	  início	  de	  2013.	  

	  

Programação	  

12:30-‐13:00	   Recepção	  aos	  convidados	  e	  credenciamento	  

13:00-‐14:00	   Cerimônia	  de	  Abertura	  

14:00-‐14:15	   Intervalo	  

14:15-‐14:45	   	   	   	   Histórico	   e	   Perspectivas	   da	   Rede-‐Rio/FAPERJ	   -‐	   Luís	   Felipe	  Magalhães	   de	  Moraes	   e	  Marcio	   Portes	   de	   Albuquerque,	  
Coordenadores	  da	  Rede-‐Rio/FAPERJ	  

14:45-‐15:15	   Projeto	  Redecomep-‐Rio	  –	  José	  Luiz	  Ribeiro	  Filho,	  Coordenador	  Nacional	  do	  Projeto	  Redecomep	  /	  RNP	  /	  MCT	  

15:15-‐16:00	   Painel	  Sobre	  o	  Papel	  das	  Redes	  Acadêmicas	  

16:00-‐17:00	   Coquetel	  de	  Confraternização	  

Favor	  confirmar	  presença	  (R.S.V.P.)	  com	  Daniela	  Siciliano	  

Telefone:	  (21)2333-‐1977	  	  

E-‐mail:	  daniela@faperj.br	  


