
 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 102/2019 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS – AULA SHOW SWING THE BRAIN – 05 DE JUNHO – 

INSTITUTO MOREIRA SALES – IMS PAULISTA 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares, 

Informamos aos(às) alunos(as) e familiares da EMESP Tom Jobim que foram disponibilizados 30 ingressos 

para Aula Show Swing The Brain, no dia 05 de junho (quarta-feira) às 11h, no Instituto Moreira Salles - 

IMS Paulista.  

 
                                 Swing the Brain. Foto do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França 

 

Um panorama dos vários efeitos da música sobre nosso humor, nossas emoções, nossas habilidades de 

aprendizagem ou de memorização, ilustrado por um repertório variado que inclui músicas de Michael 

Jackson, Rolling Stones, Daft Punk e Anton Webern, entre outros. A apresentação é do quarteto de cordas 

francês Rolling String Quartet, e a condução fica a cargo de seu violoncelista, Emmanuel Bigand, 

também professor de psicologia cognitiva no Centro Nacional de Pesquisa Científica da França. 
 

Esta atividade é uma parceria do Instituto Moreira Salles com o Centro Nacional de Pesquisa Científica 

da França e o Consulado Geral da França em São Paulo.  
 

A atividade é aberta a todos, não requer conhecimentos musicais e conta com tradução simultânea. 
 

Os(as) interessados(as) deverão enviar um e-mail para secretaria.ingressos@emesp.org.br ou 

procurar a Secretaria Acadêmica (2º andar) para fazer a solicitação e reserva de seus ingressos até as 

17h do dia 30/05 (quinta-feira). Cada aluno(a) poderá solicitar até 02 ingressos. 
 

Nas solicitações por e-mail, deve-se informar: nome completo do(a) aluno(a); quantidade de 

ingressos; nome e data do evento para o qual solicita os ingressos. 

Ressaltamos que o ingresso é intransferível, não podendo ser redistribuído a terceiros. Em caso de 

desistência por parte das pessoas que forem contempladas, os ingressos serão redistribuídos para os 

demais solicitantes, priorizando os primeiros e-mails/solicitações recebidos. 
  

ATENÇÃO: A retirada dos ingressos reservados deverá ser feita a partir da hora que antecede a 

apresentação, na bilheteria do local (IMS Paulista – Avenida Paulista, 2072 – Bela Vista), mediante 

apresentação de documento oficial com foto.  
 

Informações sobre o evento: https://ims.com.br/eventos/aula-show-swing-the-brain-ims-paulista/  

Telefone IMS Paulista: (11) 2842-9120 

Contatos da Secretaria:  

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889 
secretaria.aluno@emesp.org.br                                                                      Data de envio: 28/05/2019 

Atenciosamente, Equipe Pedagógica 
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