
 

 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 02/2017 

PERÍODO DE AVALIAÇÕES 1º SEMESTRE E PROFESSOR@NET 

 

Prezados Professores, 

 
Seguindo o calendário do 1º semestre letivo da EMESP, informamos abaixo os seguintes períodos: 

 

08 A 14 DE JUNHO - AVALIAÇÕES DAS DISCIPLINAS DE APOIO E PRÁTICAS COLETIVAS 

 Período de avaliações semestrais de todas as disciplinas de apoio e das práticas 

coletivas (prática coletiva de instrumento/música de câmara/prática de conjunto), nos mesmos 

dias e horários das aulas. 

Atenção: Haverá aula normal da disciplina instrumento individual nesta semana. 
 

08 A 14 DE JUNHO - AVALIAÇÕES DOS CURSOS LIVRES 

 Período de avaliações semestrais dos Cursos Livres, nos mesmos dias e horários de aula. Os 

alunos devem assinar uma lista de presença para comprovar o comparecimento na avaliação. 

 

15 A 17 DE JUNHO  
 

 Feriado Corpus Christi e Recesso. 
 

19 A 24 DE JUNHO - AVALIAÇÕES DE INSTRUMENTO 

 Período de avaliações semestrais das disciplinas de instrumento:  

Os coordenadores de área enviarão o cronograma com os respectivos dias e horários das bancas.  
 

 Período de devolutivas das avaliações das disciplinas de apoio: para todas as disciplinas de 

apoio, nos respectivos dias e horários de aula. Os alunos e/ou responsáveis poderão comparecer 

nesses dias, para obter informações sobre o rendimento do (a) aluno (a) diretamente com o 

Professor da disciplina. Os alunos e/ou responsáveis devem assinar lista de presença nas 

devolutivas. 
 

Atenção: Não haverá aula das disciplinas práticas (Instrumento e Práticas Coletivas), nesta semana.   

Haverá aula normal para os cursos livres. 
 

26 DE JUNHO A 01 DE JULHO  
 

 Período de Provas Substitutivas (apenas para os alunos que solicitarem via requerimento até    

02 de junho e entregarem a justificativa para análise da Coordenação Pedagógica).  

 Última semana de aula. 

 Período de devolutiva das avaliações de Instrumento, Práticas Coletivas e Cursos 

Livres do 1º semestre letivo, nos respectivos dias e horários de aula. Os alunos e/ou 

responsáveis poderão comparecer nesses dias, para obter informações sobre o rendimento do(a) 

aluno(a) diretamente com o Professor da disciplina. 
 

 

01 DE JULHO 
 

 Término do 1º semestre letivo. 
 

31 DE JULHO 
 

 Início do 2º semestre letivo. 

 

08 A 30 DE JUNHO 

Período de acesso ao Professor@Net para lançamento dos conceitos e finalização dos 

registros das frequências e conteúdo das aulas no sistema. 

O sistema estará liberado para digitação dos conceitos somente neste período. 

 



 

 

INFORMAÇÕES – LANÇAMENTO DOS CONCEITOS DOS ALUNOS 

 

1. Conceitos – Avaliações 1º semestre 2017: As avaliações são semestrais e expressas em 

conceitos A, B, C e D para promoção em cada componente curricular, sendo: 
 

A: Excelente. Atingiu todos os objetivos propostos. 

B: Bom. Atingiu a maior parte dos objetivos propostos. 

C: Razoável. Atingiu pequena parte dos objetivos propostos. 

D: Insuficiente. Não atingiu os objetivos propostos 

 

Ao término do 1º semestre letivo os alunos que obtiverem conceito D em qualquer das disciplinas 

práticas ou de apoio ou não puderem mais alcançar a frequência mínima anual de qualquer disciplina, 

perderão a bolsa de estudos e serão automaticamente excluídos do curso. O aluno com 4 (quatro) faltas 

consecutivas em qualquer disciplina e que não apresentar justificativa para suas ausências, mediante 

documentação entregue para análise da Direção, perderá automaticamente o direito da vaga no curso 

matriculado. 

2. Para melhor definir o resultado da avaliação do aluno, podem-se atribuir gradações de “+” e “-” 

aos conceitos A e B. 
         DISCIPLINAS PRÁTICAS E DE APOIO                                             

  

CONCEITO 

 

1º SEMESTRE 

A Aprovado 

A- Aprovado 

B+ Aprovado 

B Aprovado 

B- Aprovado 

C Aprovado 

D Reprovado 

NC Não compareceu 

 

3. Diários e Formulários de Avaliação: Os diários de classe e formulários de avaliações devem 

ser entregues à Secretaria Pedagógica devidamente preenchidos e assinados até 30 de junho. 
 
 
 

4. Tela de Lançamento (Conceitos): A tela utilizada para o lançamento dos conceitos dos alunos 

é “Lançamento de Conceitos” (item 3.4 – Pág. 13 – Manual Professor@Net 2017): 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Listas de assinaturas: 

Exceto para as disciplinas de instrumento e práticas coletivas, em todos os demais cursos e/ou disciplinas 

haverá uma lista de presença para assinatura dos alunos, que deve ser entregue junto com as avaliações 

finais do semestre.  

 

Favor, retirar o envelope na Secretaria Pedagógica antes das avaliações. 

 

Para qualquer dúvida relacionada ao Professor@Net, o Professor poderá enviar um e-mail para 

professor.net@emesp.org.br, ou comparecer pessoalmente à Secretaria Pedagógica, para que possamos 

ajudá-lo da melhor maneira possível. 

 

Contatos da Secretaria: 

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889 

professor.net@emesp.org.br 

                                                                                                                                                     
Data de envio: 25/05/2017  

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica 
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