
 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 38/2017 

CURSOS LIVRES INTERNOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NA EMESP 

 

Prezados (as) Alunos (as),  

 

Informamos que a EMESP Tom Jobim oferece aos alunos regularmente matriculados nos Cursos de 

Formação e Livres, os seguintes Cursos Livres Internos. 

 

 

1) CURSO LIVRE INTERNO: GRUPO DE ACORDEONS  

Professor Toninho Ferragutti 

 

Ementa: Este curso visa estabelecer um grupo de acordeonistas para prática e levantamento de 
repertório de música escrita especialmente para o instrumento ou adaptadas de outras formações 

camerísticas para o instrumento, desenvolvendo linguagem, dinâmicas, timbres, pensamento melódico 

harmônico e rítmico em grupo, aproximando o acordeão da linguagem e função de outros 

instrumentos como o violino, violoncelo baixo, saxofone entre outros. 

 

Atividades a serem desenvolvidas: Levantamento de repertório a ser trabalhado semanalmente, 

visando apresentações mensais ou bimestrais. Sugestão pelo professor e aluno de músicas a serem 

trabalhadas em grupo com e sem arranjo prévio. Criação de duos trios e quinteto.  Aproximação ao 

repertorio de diferentes estilos, levantando questionamentos na forma de interpretação. 

 

Pré-requisito: Alunos matriculados nos Cursos de Formação e Livres com nível técnico 

intermediário e avançado de acordeão.  

 

Número de vagas: 10 

 

Dia e Horário da aula: 4ª feira – das 10h30 às 12h30 

 

Seleção: Tocar uma peça de livre escolha e uma leitura à primeira vista. 

 

Cronograma das Inscrições: 03/05/2017 a 09/05/2017  

Entrevista: 10/05/2017 

Publicação do Resultado: 12/05/2017 

Matrícula: 13 a 17/05/2017 

Início das aulas: 17/05/2017  

 

 

 

2) CURSO LIVRE INTERNO: REPERTÓRIO ORQUESTRAL - TROMPA  

- Professor Nikolay Genov 

 

Ementa: Este curso visa proporcionar ao aluno um momento de pesquisa e prática acerca do 

repertório orquestral existente para trompa e os trechos mais solicitados em audições de Orquestra.  

 

Atividades a serem desenvolvidas: Nos moldes de uma oficina de performance com temática 

orquestral, o professor sugere um número de trechos orquestrais que devem ser preparados e 

executados pelos alunos semanalmente com foco no estilo, articulação e tocar em conjunto. 

 

Pré-requisitos: Alunos matriculados nos Cursos de Formação e Livres com nível intermediário ou 

avançado de trompa.  



 

Idade mínima para ingresso no curso: 14 anos. 

 

Dia e Horário da aula:  2ª feira – das 15h30 às 17h30 

 

Vagas: 08 

 

Seleção: Entrevista e teste. 

 

Cronograma das Inscrições: 03/05/2017 a 05/05/2017  

Entrevista: 08/05/2017 

Publicação do Resultado: 09/05/2017 

Matrícula: 10 a 12/05/2017 

Início das aulas: 15/05/2017  

 

 

INSCRIÇÕES: 

Para realizar a sua inscrição nos Cursos Livres Internos, solicitamos que acesse o link 

abaixo ou compareça pessoalmente na Secretaria (2º andar), de 2ª a 6ª feira das 09h às 

12h e das 13h às 18h, no período de 03 a 09/05/2017. 

 

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER 

 

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

lo da melhor maneira possível. 

 

Contatos: 

(11) 3221-0750  /  (11) 3585-9889  
secretaria.aluno@emesp.org.br 

 

Data de envio: 02/05/2017  

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica 

 

 

http://wae.emesp.org.br:8090/sql_http_evento/servlet/hnweevn?2,3
http://wae.emesp.org.br:8090/sql_http_evento/servlet/hnweevn?2,3
mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br

