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Resumo
TEDx é um evento TED (Tecnologia, Entretenimento e Design) independentemente
organizado. TED (www.ted.com) é uma entidade sem fins lucrativos americana,
atualmente referência internacional de organização de palestras curtas e instigantes, com
grandes nomes de diversas áreas do conhecimento. O lema do TED e do TEDx é "ideas
worth spreading", ("ideias que merecem ser divulgadas"). Indivíduos interessados em
organizar eventos TEDx, podem pedir ao TED permissão para serem organizadores
TEDx. Se aprovados, estes são licenciados pelo TED para organizar um evento
específico TEDx. Cada licença é emitida para apenas um evento TEDx e tem validade
de um ano.Atualmente existem cerca de 80 TEDx acontecendo a cada dia, em todas as
partes do mundo. Em novembro de 2011, realizamos o primeiro TEDx na UNICAMP; o
TEDxUnicamp. Além deste, organizamos também o TEDxYouth@Unicamp, em 21 de
novembro de 2011; o TEDxUnicampLive, em 29 de fevereiro de 2012; o
TEDxUnicampChange, em 09 de abril de 2012; o TEDx Workshop@TEDGlobal, em
24 de junho de 2012; o TEDxUnicampLive, em 27 de junho de 2012. Os próximos
eventos TEDx que organizaremos na UNICAMP são: TEDxUnicamp City2.0, em 13 de
outubro de 2012; o TEDxYouth@Unicamp, em 17 de novembro de 2012; e o
TEDxUnicamp 2012, em 12 de dezembro de 2012. Os palestrantes dos eventos TEDx
na UNICAMP são todos persquisadores, professores e alunos de pós-graduação da
UNICAMP. Através dessas atividades estamos contribuindo para a divulgação
internacional da pesquisa da UNICAMP, através deste importante canal de
comunicação de novas ideias que é o TED.
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