
 
SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 75/2020 

CURSO LIVRE “HOSPITAIS MUSICAIS” – PROFESSOR LUIZ GAYOTTO 

 

 

Prezados (as) Alunos (as),   

 

Informamos aos/às alunos (as) anteriormente matriculados (as) no Projeto Música nos Hospitais em 

2019 que retomaremos as atividades em 2020, com o novo Curso Livre Hospitais Musicais. As aulas 

e atividades continuarão sob a supervisão do Prof. Luiz Gayotto.  

 

Seguem os dias e horários dos encontros que serão realizados pelo Zoom: 

 

• Turma do 1° ano em 2019: quartas-feiras (14h30) - novatos 2019, com início em 12/08/2020. 

• Turma do 2° ano em 2019: quintas-feiras (15h30) - veteranos 2019, com início em 

13/08/2020. 

 

Iniciaremos as atividades com encontros musicais com o Prof. Luiz Gayotto nos dias e horários 

programados na plataforma do Zoom, e posteriormente, retomaremos com as intervenções musicais 

nos hospitais. 

 

As intervenções musicais serão realizadas inicialmente por meio de vídeos musicais gravados, e dedicados 

especialmente aos profissionais da área da saúde. A ideia é que estas apresentações musicais virtuais 

sejam veiculadas ainda no mês de setembro. Em uma segunda etapa, o plano é que as intervenções 

aconteçam, presencialmente, em espaços abertos nos hospitais.  

 

O início das atividades presenciais nos hospitais está previsto para o mês de outubro. A princípio serão 

20 apresentações musicais (10 com cada turma - novatos e veteranos) e em espaços abertos de hospitais 

e unidades de saúde. As intervenções serão remuneradas e será necessário que os/as alunos (as) tenham 

MEI para receber o pagamento, nos mesmos moldes dos anos anteriores.  

 

Resumo das atividades planejadas: 

• Agosto: a partir de 12 e 13/08/2020 - retomada das aulas do Curso Livre (com professor 

Gayotto); 

• Setembro: produção de vídeos dedicados aos profissionais da saúde; 

• Outubro a dezembro: apresentações presenciais em hospitais (espaços abertos). 

 

Por meio dos endereços eletrônicos dos (as) alunos (as), o Professor Gayotto enviará os links do ZOOM 

para as aulas das turmas de novatos e veteranos. 

 

Solicitamos, por gentileza, que respondam a este comunicado até as 14h do dia 11 de 

agosto, informando: 

- O interesse na participação no curso livre e o instrumento; 

- Endereço completo atualizado; 

- Contatos e e-mail atualizados. 

 

Enviaremos posteriormente o formulário de matrícula e o termo de autorização de uso de imagem 

para preenchimento e cadastro no sistema acadêmico. Segue a relação de documentos necessários 

para matrícula: - 1 Foto 3x4 recente; - Cópia do comprovante de residência atual; - Cópia 

do R.G.; - Cópia do CPF. 

 

 

 

 



 

 

 

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: 10/08/2020 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica 

 

http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br

