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Brasília, 23 de março de 2016.

À Ilustríssima Presidente da ANDIFES
Magnífica Reitora Maria Lucia Cavalli Neder

Assunto: Interrupção nos serviços de internet providos pelos enlaces fornecidos
pela RNP às IFES

Ilustríssima Presidente,

A Rede Nacional de Pesquisa - RNP provê às Universidades e Institutos
Federais, bem como às Instituições de Pesquisa, um serviço de rede moderno e de alto
desempenho, aliado a um portfólio de serviços de comunicação e aplicações de
colaboração a distância como suporte às suas atividades em educação e pesquisa. Está
presente em todas as unidades da federação através de 27 Pontos de Presença, que
formam a espinha dorsal da rede acadêmica nacional, a rede Ipê.
Trata-se de uma infraestrutura de rede óptica à qual 1.237 campi e unidades nas
capitais e no interior estão conectados e por onde trocam grande volume de dados e
informações em âmbito global. Essas organizações atendidas pela RNP são as
principais instituições de educação superior e produção de conhecimento e inovação do
Brasil, abrangendo principalmente universidades, institutos e unidades de pesquisa
federais e estaduais, hospitais de ensino e museus.
Desde 2002, é uma Organização Social (OS) vinculada ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI) e mantida por esse em conjunto com os ministérios da
Educação (MEC), Cultura (MinC), Saúde (MS) e Defesa (MD), que participam do
Programa Interministerial da RNP (PI-RNP)
Ocorre que a RNP passa por um momento de falta de recursos financeiros,
devido ao contingenciamento do orçamento e o não repasse de verbas no exercício
corrente (2016) pelos Ministérios.
De modo a evitar cortes nos serviços hoje prestados, em especial, aqueles
serviços de conectividade, a RNP está negociando com as operadoras de Telecom
(empresas de telefonia e telecomunicação) formas diferenciadas de pagamento. Essas
negociações são realizadas para evitar eventuais suspensões dos serviços, entretanto,
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alguns cortes já estão ocorrendo, como o que ocorreu no enlace que atende a
Universidade Federal do Acre, na cidade de Cruzeiro do Sul-AC, e também a suspensão

do enlace de backup que atendia aos PoP’s do Acre e Rondônia e que irá trazer grandes
transtornos às instituições destes dois estados caso ocorra uma parada no enlace
principal, fato este frequente naquela região do país
Esta situação ocorrida até o momento no Acre, poderá atingir outras instituições
espalhadas pelo país, comprometendo o funcionamento das mesmas, uma vez que a
falta de conectividade impedirá as instituições de acessarem os principais sistemas do
Governo Federal, como por exemplo, SIAFI, SICAF, SIGEPE, SIASG, SIORG, E-MEC,
SCDP, SIMEC, SiSU Gestão, INEP, etc. Podemos citar ainda a impossibilidade da
comunidade acessar os serviços disponibilizados na web pelas instituições que venham
a sofrer interrupções nos enlaces atualmente oferecidos e gerenciados pela RNP. Mais
impactante, no entanto, seria o desligamento da Instituição à Internet, causando
prejuízos irreversíveis nas atividades de ensino, pesquisa e extensão e na comunicação
da Instituição com o mundo.
Cabe destacar ainda que diante do cenário de limitações orçamentárias pelas
quais as IFES estão passando, torna-se inviável para as mesmas arcarem com os
custos de contratação deste serviço atualmente oferecido pela RNP, uma vez que
possui valor altíssimo, o que comprometeria ainda mais a situação financeira das
Instituições. Além disso, em muitas localidades as operadoras de Telecom não possuem
condições de oferecer serviço com as características similares ao oferecido atualmente.
Diante deste cenário, o Colégio de Gestores de Tecnologia da Informação das
IFES (CGTIC) solicita à Andifes ação urgente no sentido de articular junto aos
Ministérios que compõem o Programa Interministerial RNP, que estes efetuem os
repasses orçamentários necessários à RNP para que esta possa arcar com os
compromissos assumidos junto às operadoras de Telecom, com o intuito de evitar cortes
nos serviços de internet atualmente oferecidos às IFES. Caso contrário, viveremos o
primeiro apagão tecnológico em nossas IFES em pleno século XXI.

Respeitosamente,

Édson Flávio de Souza
Coordenador do CGTIC
Gestão 2016/2017

