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Manchetes do Dia
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Inaugurado sistema que liga instituições de ensino de
Pernambuco à Rede Nacional de Pesquisa
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Geral
Últimas Notícias
RECIFE - O ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, lançou nesta segunda-feira,
dia 06 de junho de 2005, no Centro Regional de Ciências Nucleares (CRCN), a rede
Colunistas

metropolitana para a Educação e Pesquisa, que é 25 vezes mais veloz do que a internet banda

Consumidor

larga.

Central do Hoteleiro
Índices Financeiros

Com a iniciativa, 22 instituições de ensino e pesquisa de Pernambuco poderão ter acesso

Telefones Úteis

gratuito à Rede Nacional de Pesquisa (RNP), instituição criada pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia em 1989, que tem hoje 800 mil usuários de comunidades acadêmicas.

Quem Somos

De acordo com o ministro, o objetivo é ajudar o desenvolvimento dos grupos de pesquisa,

Publicidade

reduzir custos das universidades e permitir cursos de educação a distância. Eduardo Campos

Fale Conosco

informou que a rede estará interligada ao Sistema de Supercomputadores do Brasil e à

Sua Privacidade

Biblioteca Digital.
Campos ressaltou ainda que Recife passou a ser a primeira capital do Nordeste integrada à

Você acha que o
governo federal deve
conceder aumento de
18% reivindicado pelos
servidores públicos?

Rede Giga, que será implementada até 2006 em todas as capitais brasileiras, com
investimentos federais de R$ 35 milhões.
O diretor regional do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, José Fernando Jucá,

Sim

informou que serão disponibilizadas videoconferências e acesso ao que há mais atualizado no

Não

que se refere a área de telemedicina. Para se beneficiar das informações, é preciso procurar o
comitê gestor, no Centro Regional de Ciências Nucleares, na cidade universitária. O grupo é

votar

resultado

integrado por nove instituições, incluindo iniciativa pública e privada.

NOTÍCIAS RELACIONADAS
[04/06/2005 - 09H22]
Vítimas de Pernambuco recebem medicamentos hoje
[03/06/2005 - 13H33]
Forças Armadas vão ajudar municípios de Pernambuco em situação de emergência
[01/06/2005 - 16H44]
Soma da renda dos 1% mais ricos é igual à soma dos salários dos 50% mais pobres
[06/01/2002 - 18H31]
Argentinos apóiam medidas econômicas, revela pesquisa

volta
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