As Redes de Pesquisa e Educação das
Américas (AMREN)

As Redes de Pesquisa e Educação das Américas apoiam suas
comunidades por meio de poderosas colaborações estratégicas,
técnicas e comunitárias que dão suporte à pesquisa e à educação
inovadoras, beneficiando alunos, professores, pesquisadores e
comunidades na América do Sul e do Norte.
CANARIE, Internet2 e RedCLARA se uniram para ressaltar o
papel das Redes de Pesquisa e Educação das Américas
(AMREN), que juntas conectam mais 3,100 instituições na
região.
Seu propósito é ser uma via para grandes fluxos de dados que, por sua
vez, são a base para pesquisas e descobertas de ponta, auxiliando
uma ampla gama de instituições educacionais. Como as AMREN são
impulsionadas pelas necessidades de suas comunidades e estão
imersas no setor da alta tecnologia, são infraestruturas em constante
evolução que apoiam a necessidade humana universal de descobrir,
aprender e melhorar.

Alguns fatos sobre as AMREN:

+ 88,500 km

de cabo de fibra
óptica conectando

3,175
instituições

Apoiam todas as disciplinas de pesquisa,
mas tem como foco a astronomia, a saúde
e as mudanças climáticas, tendo em vista
os grandes conjuntos de dados
envolvidos, os instrumentos científicos
distribuídos pelas Américas e o

ethos da colaboração contínua
entre equipes de pesquisa

Oferecem

+ de 60 serviços

que permitem aos
pesquisadores acelerar o
caminho para suas
descobertas

Sócios
CANARIE | www.canarie.ca
CANARIE conecta canadenses entre si e com o mundo. Nossos programas equipam
pesquisadores, alunos e startups para se destacarem no cenário global.
Junto com nossos treze parceiros provinciais e territoriais, formamos a Rede Nacional de
Pesquisa e Educação do Canadá (NREN). Esta rede de ultra-alta velocidade conecta
pesquisadores, educadores e inovadores do Canadá uns aos outros e a dados, tecnologias e
colegas em todo o globo.
Além da rede, financiamos e promovemos o desenvolvimento de software para pesquisa e
esforços nacionais para gerenciar os dados gerados a partir da pesquisa. Para fortalecer a
segurança do setor de pesquisa e educação do Canadá, colaboramos com nossos parceiros
da NREN, governo, academia e setor privado para financiar, implementar e apoiar iniciativas
de segurança cibernética. Também fornecemos serviços de gerenciamento de identidade
para a comunidade acadêmica e impulsionamos as startups do Canadá com recursos de
nuvem e experiência em tecnologias emergentes.
Fundada em 1993, somos uma corporação sem fins lucrativos, com a maior parte de nosso
financiamento fornecido pelo Governo do Canadá.
Internet2 | www.internet2.edu
Internet2 é um consórcio de tecnologia avançada sem fins lucrativos dos EUA fundado
pelas principais instituições de ensino superior do país em 1996. Fornece infraestrutura de
tecnologia, nacional e globalmente interligada, e recursos de colaboração para
pesquisadores, acadêmicos e alunos do país. A Internet2 existe para oferecer serviços de
tecnologia avançada para instituições de ensino superior dos EUA em apoio a suas missões
educacionais, de pesquisa e de serviço comunitário, possibilitando a geração de recursos de
vital importância que nenhuma instituição poderia produzir por conta própria e nenhuma
outra fonte fornecerá.
Hoje, mais de 300 universidades dos Estados Unidos são membros desse consórcio de
tecnologia avançada e a elas se juntam mais de 60 empresas e agências governamentais. A
Internet2 fornece ferramentas, tecnologia, infraestrutura e serviços que são sempre
otimizados para o futuro devido ao desenvolvimento e personalização voltados para a
comunidade, projetados para atender às necessidades exclusivas da comunidade de
pesquisa e educação. A Internet2 tem orgulho de ser parceira da CANARIE e da RedCLARA
para facilitar e fomentar essa comunidade nas Américas.
RedCLARA | www.redclara.net
RedCLARA é a Rede Latinoamericana de Pesquisa e Educação, líder regional e promotora da
colaboração e do desenvolvimento em educação, ciência e inovação, por meio de sua einfraestrutura e serviços adaptados às necessidades de sua comunidade. RedCLARA fornece
a seus membros conexões regionais e internacionais por meio de seus links e promove o
desenvolvimento de ferramentas, serviços e projetos de pesquisa para capacitar o
desenvolvimento científico e educacional regional e a colaboração dentro de instituições
latino-americanas de P&E, e da América Latina com o resto do mundo, com um foco
importante nas regiões menos desenvolvidas.

