SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 131/2019
CONVITE PARA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA CONVERSA COM BIAL – 27 DE JUNHO
(AMANHÃ) – NA TV GLOBO
Prezados(as) Alunos(as),
Informamos aos(às) alunos(as) da EMESP Tom Jobim que recebemos um convite para 15 (quinze) dos(as)
nossos(as) alunos(as) assistirem a gravação do programa Conversa com Bial, amanhã dia 27 de junho, na
TV Globo, onde serão entrevistados o trompetista Wynton Marsalis e o bandolinista Hamilton de Holanda.
Os(as) interessados(as) deverão enviar um e-mail até as 13h de hoje para o endereço eletrônico:
secretaria.ingressos@emesp.org.br
Nas solicitações por e-mail, deve-se informar o nome completo do(a) aluno(a), R.G. e a data de
nascimento. Ressaltamos que o convite é restrito aos alunos e alunas da EMESP.
ATENÇÃO: A chegada dos(as) alunos(as) deverá ser até as 13h amanhã na TV Globo. A
entrada no estúdio ocorrerá às 14h30 e a gravação será das 14h30 às 18h00, com intervalo para
lanche.
A TV Globo fornecerá uma van para buscar e levar o grupo de alunos contemplados da EMESP. A Van sairá
da Emesp Tom Jobim às 11h30 e retornará por volta das 19h30. Abaixo, recomendações para o traje e
orientações para o dia:

Alunos(as) menores de idade precisam preencher o formulário de autorização anexo ao comunicado e enviar
por e-mail preenchido e assinado pelo responsável legal hoje até as 18h.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
- Os(as) alunos(as) devem apresentar o R.G. para identificação na entrada da TV Globo e não poderão utilizar
uniformes;
- Ressaltamos que o convite é restrito aos alunos e alunas da EMESP;
- Orientamos que verifiquem todas as recomendações enviadas pela produção do programa para evitarmos
imprevistos na entrada da TV Globo.
Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para que possamos ajudá-lo(a) da
melhor maneira possível.
Contatos da Secretaria EMESP:
(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889
secretaria.aluno@emesp.org.br
Data de envio: 26/06/2019
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO – ALUNOS(AS) EMESP TOM JOBIM
DADOS PESSOAIS DO(A)ALUNO(A):
Nome do Aluno (a):

R.G.:

Ciclo/Curso:

Turma:

Data de Nascimento:

Idade:

DADOS PESSOAIS DA MÃE/PAI E/OU RESPONSÁVEL LEGAL:
Nome:

Telefone Residencial: [

R.G.:

] _______-________

Telefone Celular: [

] _________-________

E-Mail:

AUTORIZAÇÃO:
GRAVAÇÃO DO PROGRAMA

Local: TV GLOBO (R. Evandro Carlos de Andrade, 160 - Vila
Cordeiro, São Paulo - SP, 04583-115)
Data: 27/06/2019 (5ª feira).
Horário: às 14h00

AUTORIZO A
PARTICIPAÇÃO:
SIM (

)

NÃO (

Tenho ciência de que o(a) aluno(a) deverá comparecer no dia, horário e local, portando R.G. e autorização.

São Paulo, _____ de _______________ de 2019.

____________________________________
Assinatura do Responsável Legal pelo(a) Aluno(a)

)

