
 
SECRETARIA ACADÊMICA – COMUNICADO 117/2017 

CRONOGRAMA - 2º SEMESTRE LETIVO  
 

Prezados Pais e/ou Alunos (as),  

 

Conforme o calendário anual da EMESP, segue cronograma de avaliações finais do 2º semestre de 2017 

e Processo Seletivo 2018: 

 

08 A 14 DE NOVEMBRO 
 

Período de avaliações finais 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. 

Período das avaliações dos Cursos Livres, nos mesmos dias e horários das aulas. 
 

 

21 A 27 DE NOVEMBRO 
 

Período de avaliações semestrais das disciplinas de instrumento.  

Enviaremos posteriormente o cronograma das bancas de instrumento com os respectivos dias e 

horários. Os professores também informarão aos alunos em aula. 
 

 

27 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO 
 

Período de Provas Substitutivas. Apenas para os alunos que solicitarem via requerimento e entregarem a 

justificativa para análise da Coordenação Pedagógica até 10 de novembro. 
 
 
 

02 DE DEZEMBRO 
 

Término das aulas do 2º semestre. 
 

 

PROCESSO SELETIVO 2018  
 
30 DE OUTUBRO A 27 NOVEMBRO DE 2017 – PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
 

Lembramos aos alunos que estão concluindo o último ano de seu curso ou que queiram concorrer às 

vagas disponibilizadas para o próximo ano letivo, que o período de inscrições para o Processo Seletivo 

2018 será de 30/10 a 27/11 de 2017, pelo site da Escola (www.emesp.org.br). 

O Edital com todas as informações estará disponível no período das inscrições. 
 

04 E 05 DEZEMBRO DE 2017 – PROVAS DE 1ª FASE DO PROCESSO SELETIVO 2018 
 

11 A 14 DEZEMBRO DE 2017 – PROVAS DE 2ª FASE DO PROCESSO SELETIVO 2018 
 

 

Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para que possamos ajudá-lo 

da melhor maneira possível. 
 

 

Contatos da Secretaria: 

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

secretaria.aluno@emesp.org.br                                                                              Data de envio: 23/10/2017      

atenciosamente,  
Equipe Pedagógica 

http://www.emesp.org.br/
mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br

