Comunicado de Imprensa

Santander Universidades apoia Encontro de
Investigação Jovem com a participação de 850
estudantes da Universidade do Porto
•

A 11.ª Edição do IJUP – Encontro de Investigação Jovem da Universidade do
Porto conta com o apoio do Santander Universidades e realiza-se nos
próximos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, com a participação de mais de 850
estudantes de licenciatura e mestrado que dão agora os primeiros passos na
investigação

•

No total são 415 trabalhos de investigação, avaliados e selecionados por
uma comissão científica composta por professores e investigadores das
catorze faculdades da Universidade do Porto

•

Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, Química, Engenharia e Ciências do
Desporto são os cinco temas mais estudados e investigados nesta 11ª.
Edição do IJUP 2018

Lisboa, 06 de fevereiro de 2018. O Santander Universidades apoia a 11ª. Edição do IJUP –
Encontro de Investigação Jovem da Universidade do Porto, que se realiza nos dias 7, 8 e 9 de
fevereiro. Organizada pela Universidade do Porto, esta iniciativa é a primeira oportunidade
dos jovens estudantes e futuros investigadores da U. Porto apresentarem publicamente os
projetos científicos.
Na edição deste ano, participam mais de 850 estudantes de licenciatura e mestrado que dão
agora os primeiros passos na investigação. No total são 415 trabalhos de investigação, que
foram previamente avaliados e selecionados por uma comissão científica composta por
professores e investigadores das catorze faculdades da Universidade do Porto e dos centros
de investigação, nomeadamente REQUIMTE, CIIMAR e i3S (IBMC; INEB; IPATIMUP).
Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, Química, Engenharia e Ciências do Desporto são as
cinco áreas mais estudadas e investigadas na edição do IJUP 2018. O IJUP tem início marcado
para as 10h30 de quarta-feira, dia 7 de fevereiro, no Centro de Investigação Médica da
Faculdade de Medicina da U. Porto (R. Dr. Plácido Costa, ao Hospital São João).
De acordo com Marcos Soares Ribeiro, diretor coordenador do Santander Universidades, “é
essencial promover a investigação científica, para encontrar novas soluções para novos e
velhos problemas, colocando o conhecimento universitário ao serviço da sociedade e do País.
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É isso precisamente que está em causa nesta 11ª. Edição do IJUP, em boa hora realizado pela
Universidade do Porto, com o apoio do Banco”.
Acrescentou: “o papel das universidades é fundamental na formação de novas gerações, com
competências e capacidades adaptadas às necessidades do mercado de trabalho e da
sociedade em geral, compreendendo-se por isso facilmente o apoio do Banco Santander
Totta a mais esta iniciativa da Universidade do Porto”.
Já de acordo com Sebastião Feyo de Azevedo, Reitor da Universidade do Porto, “a
investigação científica é uma atividade indissociável da formação no ensino superior
universitário. É precisamente para estimular a iniciação à investigação dos nossos estudantes
mais jovens que promovemos, desde 2008, os Encontros IJUP- Investigação Jovem na
Universidade do Porto.”
O Reitor da Universidade do Porto conclui que se trata, na maior parte dos casos, “do
primeiro contacto dos estudantes de licenciatura e mestrado com o mundo científico, num
evento que reproduz todas as condições e desafios que um congresso científico internacional
pode colocar a um jovem investigador. O papel da Universidade é precisamente desafiar os
estudantes a ir para além do percurso habitual e promover atividades que enriqueçam a sua
formação académica”.
O Banco Santander Totta, através do programa Santander Universidades, assume o
compromisso de promover as melhores práticas na resposta aos desafios da sociedade
portuguesa, sendo já uma referência a nível nacional no que diz respeito à promoção do
Ensino Superior. Desde 2003 e no âmbito da sua Política de Envolvimento com a
Comunidade, promove o apoio ao Conhecimento e Ensino Superior. O banco investe
anualmente cerca de €7 milhões na área de Responsabilidade Social e Corporativa.
O Banco Santander, a empresa que mais investe no apoio à educação no mundo (Relatório
Varkey/UNESCO–Fortune 500) mantém mais de 1.100 acordos de colaboração com
universidades e instituições académicas de 21 países através do Santander Universidades e,
através da rede Universia, agrupa mais de 1.300 instituições académicas ibero-americanas.
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