
 

 
SECRETARIA ACADÊMICA – COMUNICADO 125/2018 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS PARA OS CONCERTOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO 

ESTADO NA SALA SÃO PAULO - 2º SEMESTRE 

 

Prezados (as) Alunos (as) e Familiares,  

 

Informamos aos alunos e alunas da EMESP Tom Jobim que houve alteração no sistema de bilheteria da 

Sala São Paulo e na forma de distribuição dos ingressos para os concertos da Orquestra Sinfônica do 

Estado de São Paulo a partir do 2º semestre. 

 

A Fundação Osesp disponibilizará os ingressos por meio do Programa Passe Livre Universitário.  

 

Os alunos e as alunas da EMESP interessados deverão se cadastrar na plataforma para assistirem aos 

concertos gratuitamente. O cadastro deve ser feito no site da OSESP e será necessário incluir EMESP 

no campo “Universidade”. A inscrição é individual e intrasferível. No dia da apresentação, será 
solicitada a apresentação do comprovante de matrícula ou da carteirinha da EMESP. 

 

Todas as quartas-feiras, a Fundação Osesp disponibilizará cotas de ingressos para inscrição nos 

concertos da semana em vigor e da semana seguinte. 

 

Segue abaixo o link do site com informações e link para acesso ao cadastro: 

http://www.osesp.art.br/paginadinamica.aspx?pagina=passelivreuniversitario 

https://tickets.byinti.com/plu 

Após realização do cadastro, será necessário resgatar os ingressos solicitados na página do Passe Livre 

Universitário, também disponível no site da Osesp. 

 

Já estão disponíveis ingressos para os próximos concertos da Orquestra Sinfônica do Estado de São 

Paulo do dia 10/08. 

 

A fim de otimizar o aproveitamento das reservas e ampliar o alcance do Passe Livre Universitário, 

alunos que solicitarem entradas e não puderem comparecer ao concerto escolhido só poderão fazer 

uma nova solicitação quatro semanas após a data da apresentação da qual não participaram. A diretriz 

tem como principal objetivo permitir a participação de um maior contingente de universitários 

interessados. A Fundação Osesp está avaliando novas ideias para aperfeiçoar o programa e garantir 

que todos os inscritos possam usufruir da programação da Orquestra da melhor maneira possível.  

 

Informações disponíveis no site da OSESP: 

 http://www.osesp.art.br/paginadinamica.aspx?pagina=passelivreuniversitario 

 
Caso tenha qualquer dúvida, 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: 06/08/2018 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica 
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