
 

 

 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 74/2020 

PROCESSO SELETIVO - CURSOS LIVRES INTERNOS 2020 PARA ALUNOS E 

ALUNAS MATRICULADOS(AS) NA EMESP 

 

Prezados(as) Alunos(as),  

 

Conforme Comunicado n° 39/2020, enviado em 11/03/2020, as vagas dos cursos livres internos foram 

disponibilizadas aos alunos e alunas regularmente matriculados (as) nos Cursos Regulares e Livres, por 

meio de inscrições on-line no período de 09/03 às 9h do dia 16/03/2020.  

 

Devido à situação da Pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), a Santa Marcelina Cultura e a EMESP 

Tom Jobim, preocupadas com a saúde e o bem-estar de sua comunidade e seguindo as orientações do 
Governo do Estado e da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, suspendeu todas as 

atividades presenciais desde o dia 17 de março de 2020.   

 

Sendo assim, o processo seletivo para os cursos livres internos também foi suspenso. Outros fatores, 

bem como o recesso e as férias coletivas dos professores e professoras em março e abril, e a 

reestruturação pedagógica para retomada das aulas on-line em maio também impossibilitaram a 

continuidade do cronograma de atividades pedagógicas anteriormente proposto. 

 

Com o retorno dos horários dos professores e professoras em aulas on-line a partir de agosto, 

poderemos retomar também o processo seletivo para os cursos livres internos remotamente. 

 

Para tanto, precisamos saber se os alunos e alunas inscritos continuam interessados em participar do 

Curso Livre Interno o qual realizou inscrição. As aulas serão ministradas on-line da mesma forma em 

que estão ocorrendo com os demais cursos em que estão matriculados na EMESP Tom Jobim.  

 

Solicitamos por gentileza, que respondam a este comunicado até o dia 10 de agosto, 

indicando o interesse pela vaga a qual fez inscrição. Posteriormente enviaremos novas 

informações sobre a forma de seleção e matrícula para os cursos livres internos. 

 

Contamos com o retorno de todos e todas para darmos continuidade ao processo. 

Previna-se! Acesse o Guia de Prevenção no site do Governo do Estado de São Paulo: 

http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/ 

 

 

Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para que possamos 
ajudá-lo (a) da melhor maneira possível.  

 

Contato da Secretaria:  

secretaria.aluno@emesp.org.br                                                

                   Data do envio: 06/08/2020  

                                                                                                                       Atenciosamente,   

                Equipe Pedagógica 
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