TEDxUniversidadedeCoimbra com Salvador
Sobral tem o apoio do Santander Universidades

Comunicado de Imprensa

Lisboa, 10 de abril de 2019. A primeira edição do TEDxUniversidadedeCoimbra realiza-se
este sábado, dia 13 de abril. Apoiado pelo Santander Universidades, o evento é organizado
pelo Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade de Coimbra em colaboração com
estudantes das várias faculdades, numa parceria com a Académica Start UC.
Com o mote “Inconformismo: Construir Novas Tradições”, o TEDxUniversidadedeCoimbra
conta com a presença de onze oradores nacionais e internacionais de relevo,
nomeadamente Gustavo Carona, Francisca Laia, André Rabanea, Khuloud Kalthoum e
Salvador Sobral. Haverá também espaço para performances do Grupo de Fado Ad Aeternum
e da DNA Dance n’Arts. As sessões decorrem entre as 9h00 e as 17h30 no Conservatório de
Música de Coimbra.
Como explicam os organizadores, “o tema Inconformismo surge a partir da vontade de fazer
a diferença, da luta pela mudança e da re(construção) de tradições que caracterizam a
Academia, a própria Universidade e a cidade de Coimbra, com o objetivo de reinventar a
génese dos estudantes, sem que abandonem as suas raízes”.
O TEDxUniversidadedeCoimbra está inserido no programa Académica Start UC, apoiado pelo
Santander Universidades.
O Banco Santander assume um forte compromisso com o Ensino Superior, que materializa
através do Santander Universidades, uma iniciativa internacional única que o distingue das
restantes instituições financeiras. O Santander é a empresa privada que mais investe no
apoio à educação no mundo (Relatório Varkey/UNESCO–Fortune 500) com mais de 1.200
acordos de colaboração com universidades e instituições de 21 países. Desde 2002 destinou
mais de 1.700 milhões de euros a iniciativas e programas académicos, e apenas em 2018
concedeu mais de 73.000 bolsas e ajudas com o propósito de contribuir, através do seu
apoio à educação, para o desenvolvimento das pessoas, das empresas e da sociedade.

Para mais informações:
https://www.tedxuniversidadedecoimbra.pt/
www.facebook.com/tedxuniversidadedecoimbra/
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