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DESCRIÇÃO
EUBrasilCloudFORUM, uma ação de coordenação e suporte (CSA - Coordination and Support Action), organizada em
24 meses, é o resultado dos esforços em conjunto de representantes do Grupo de Trabalho CE-Brasil, criado durante
o Seminário CE-Brasil, realizado em julho de 2014, em Brasília. O projeto vem contribuindo de forma estratégica na
definição, delimitação e criação de um ambiente de ciência aberta de cloud computing euro-brasileiro.
O EUBrasilCloudFORUM foi criado pela Comissão Europeia e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC) para apoiar os projetos de cooperação Europa-Brasil na coleção e promoção dos seus
resultados. Esses resultados serão usados, pelas duas entidades, na elaboração de um plano de investigação na área
de cloud computing e na identificação das necessidades de colaboração e oportunidades entre a Europa e o Brasil,
para que sejam definidas as próximas prioridades de cooperação entre as duas regiões.
Os trabalhos realizados pelo EUBrasilCloudFORUM estão totalmente alinhados com a Comissão Europeia e o MCTIC.
Destaca-se aqui que os consórcios atuais já têm feito progressos no estabelecimento de um modelo de cooperação
organizacional que permite que a UE e o Brasil formulem e desenvolvam uma estratégia e abordagem comuns para
investigação e inovação em cloud computing, de acordo com as prioridades de cada região.
•
•
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•
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Saiba mais em: http://eubrasilcloudforum.eu/
Contate-nos em info@eubrasilcloudforum.eu
Siga-nos no Twitter: @EUBR_cloudforum
Siga-nos no Facebook: https://www.facebook.com/EUBrasilCloudFORUM
Contate-nos no LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/eubrcloudforum

3ª Chamada Coordenada BR-UE

EUBrasilCloudFORUM – Fostering an International dialogue between Europe & Brazil
Os principais objetivos do projeto são: (1)
criar um fórum com a comunidade de
cloud computing do Brasil e Europa, para
dialogar sobre temas de pesquisa e
inovação na área; (2) construir um
roadmap de pesquisa e inovação e
também um plano de ação para a área de
cloud
computing,
levando
em
consideração aspectos do Brasil e da
Europa; (3) construir uma plataforma web
para promover as comunidades de cloud
computing no Brasil e Europa, disseminar
resultados de projetos de cooperação e
promover histórias de sucesso na área; (4)
organizar eventos sobre cloud computing,
como workshops e simpósios, entre as
comunidades brasileiras e europeias.

PRINCIPAIS RESULTADOS DO 1º ANO
•
•
•

Criação de dois Grupos de Trabalho, incluindo participantes relevantes da indústria e a discussão de padrões e
advisory board formado por 19 especialistas;
Análise e identificação de oportunidades de pesquisa que geraram o roadmap preliminar;
Versão beta do marketplace no website do projeto e dez histórias de sucesso publicadas.

PLANOS PARA O 2º ANO

