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SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 126/2022 

NAU FEST – 10 A 21 DE JUNHO – PLATAFORMA SPACIALCHAT 

 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares, 

 

Informamos que entre os dias 10 e 21 de junho ocorrerá a NAU Fest, evento gratuito que visa promover 

uma experiência imersiva com jovens de 25 países, com idade de 16 a 30 anos. 

 

Realizado pela Junior Achievement Brasil (JA), em parceria com a Cultura Inglesa, o evento contará com 

diversas palestras em inglês e espanhol relacionadas ao futuro do mercado de trabalho (como 

sustentabilidade, empregabilidade, empreendedorismo, etc). Não é necessário ter fluência em nenhuma das 

duas línguas, pois todas as palestras contarão tradução simultânea. 

 

Todas as palestras acontecerão na SpacialChat, uma plataforma do Metaverso com experiência imersiva, 

que é possível acessar pelo computador. Você pode ver todas as palestras ao vivo em português! 

 

Entre os palestrantes participantes, destacamos a presença de Ndaba Mandela e Muhammad Yunus. 

 

Ndaba Mandela é um renomado autor, empresário e consultor político. Divulga e mantém vivo o legado 

de seu avô, apresentando Nelson Mandela a uma geração mais jovem. 

 

Muhammad Yunus é empreendedor social, banqueiro, economista e líder da sociedade civil que recebeu 

o Prêmio Nobel da Paz por fundar o Grameen Bank e ser pioneiro nos conceitos de microcrédito e 

microfinanças. 

 

Acreditamos que essa é uma oportunidade com muito potencial para o desenvolvimento de nossos jovens 

numa rede com outras juventudes de diversos países e com as lideranças palestrantes. 
 

INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO: http://naufest.com/pt 

AGENDA: https://www.naufest.com/pt/agenda 

LINK PARA INSCRIÇÃO: https://www.naufest.com/pt/registro 

PLATAFORMA SPACIALCHAT: https://www.naufest.com/pt/plataforma 

 

Previna-se! Acesse o Guia de Prevenção no site do Governo do Estado de São Paulo: 

http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/  

 

Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para que possamos 

ajudá-lo (a) da melhor maneira possível.  

Contatos da Secretaria: 

 (11) 3221-0750 / (11) 3585-9889  

secretaria.aluno@emesp.org.br          

Data do envio: 09/06/2022 

Atenciosamente,   

Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 
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