
 

 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 39/2019 

FESTIVAL DE MÚSICA CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA – FMCB 6 

Prezados(as) Alunos(as), 

Informamos aos alunos(as) da EMESP Tom Jobim, com idade a partir de 18 anos, que entre os dias 26 e 

30 de março acontecerá a 6ª edição do Festival de Música Contemporânea Brasileira, apresentada 

pela CPFL Energia, em Campinas. 

A edição de 2019 homenageará os compositores Ernani Aguiar e Guinga. Serão cinco dias de 

atividades gratuitas e abertas a toda a comunidade. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente uma 

hora antes no local de cada espetáculo.  

Ao público participante das atividades realizadas na Unicamp, serão oferecidos certificado de participação.  

Aos alunos(as) da EMESP interessados em participar das atividades que ocorrerão na Unicamp, a 

organização do Festival disponibilizará 15 vagas em transporte gratuito até o local, saindo da EMESP 
Tom Jobim, conforme abaixo: 

DIA 28/03/2019 (5ª feira) - CONGRESSO SOBRE GUINGA E CONCERTO COM ERNANI 

AGUIAR E CONVIDADOS 

Saída da van: 08h30. O evento terá início às 10h30. 

Retorno da van: 21:30 (após o Concerto comentado com Ernani Aguiar) 

DIA 29/03/2019 (6ª feira) - CONGRESSO SOBRE ERNANI AGUIAR E CONCERTO COM 

GUINGA E MÔNICA SALMASO 

Saída da van: 10:30. O evento terá início às 13:00. 

Retorno da van: 21:30 (após o Concerto com Guinga e Mônica Salmaso) 

Os(as) interessados(as) deverão enviar um e-mail até o dia 20 de março às 09h para 
secretaria.ingressos@emesp.org.br ou procurar a Secretaria Acadêmica (2º andar) para confirmar o 

interesse no transporte até o evento. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, de 

acordo com o recebimento das solicitações por e-mail ou presenciais no atendimento ao 

aluno da Secretaria Acadêmica da EMESP Tom Jobim.  

Informações sobre o evento: http://fmcb.com.br/programacao-fmcb-6/  

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 de envio: 18/03/2019 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica 
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