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CONTROLE E REGISTROS ACADÊMICOS – COMUNICADO 255/2022 – 25 DE OUTUBRO 
INFORMATIVO DO GRÊMIO ESTUDANTIL DA EMESP TOM JOBIM – ENCONTRO DE 
COMPOSITORES – 26 DE OUTUBRO 
 
Hello emespianes, é com muita alegria que iremos realizar a segunda edição presencial do Encontro de 
Compositores! 
 
O Encontro de Compositores é um evento realizado pelo Grêmio Estudantil da EMESP e foi lançado em 2019.  
 
O Intuito do evento é que possamos conhecer a galera compositora que transita pelos corredores da escola, 
criando um espaço de fortalecimento e de abertura para a nova cena musical. Cabe tudo e todes!  Música 
popular, clássica, contemporânea, eletrônica... Só não cabe preconceito e discriminação.  
 
A primeira edição foi realizada em 2019 com foco nas alunas compositoras da escola. Contamos também 
com uma roda de conversa essencial com a temática "O espaço da mulher na música" com as ilustres 
convidadas: Camila Bomfim, Djenane Vieira, Valquíria Rosa, Andrea dos Guimarães e Lis de Carvalho.  As 
edições posteriores aconteceram em meio à pandemia de forma remota, em 2020, e contou com a 
participação das compositoras: Vanessa Moreno, Debora Gurgel, Carmen Carvalho e Raffa Pereira, onde 
pudemos conhecer sobre seus processos de composição. 
 
O Encontro é, além das conversas essenciais que nos trazem reflexões, principalmente sobre dar espaço para 
mostrar ao mundo nossos sons.  
 
Contamos com a participação de vocês! Chama todo mundoooo!  
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 

 Toda forma de expressão artística é bem-vinda! 
 

 Tudo é música. Popular, clássica, contemporânea, MPB... 
 

 Não fomentamos a competição, o Encontro não é sobre isso! Queremos criar um espaço onde cada 
alune possa mostrar tuas composições sem medo e julgamento. É sobre escuta e respeito à 
diversidade. 

 
 Cada participante poderá apresentar até 2 músicas, ou uma única composição, desde que não 

ultrapasse o tempo máximo de 10 minutos (poderá haver mudanças no tempo total dependendo da 
quantidade de participantes). Haverá uma ordem para as apresentações. Pedimos encarecidamente 
que não se atrasem e avisem caso haja um imprevisto. 

 
 Caso você chame uma pessoa convidada para te acompanhar na sua proposta artística ou para 

interpretar a sua composição, nos avise o nome da pessoa e qual o instrumento ou função. 
 

 Caso a convidada(o) não seja aluna(o) da escola, nos avise o nome completo e o RG. 
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 É preferível que você nos envie uma foto sua para que a gente possa divulgar o evento já com o seu 
nome e foto, mas respira porque é opcional. Para enviar, encaminhe para o nosso e-mail: 
gremioemesp@gmail.com 

 
QUANDO VAI ROLAR O ENCONTRO? 
 
DATA: 26 de outubro de 2022 – quarta-feira. 
HORÁRIO: Das 17:30 até 19:30. 
LOCAL: EMESP Tom Jobim - Auditório Zequinha de Abreu (térreo) 
 

Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com o Departamento de Controle e Registros 
Acadêmicos para que possamos ajudá-lo (a) da melhor maneira possível. 
______________________________________________________________________________________ 

Acesso rápido 

 

                          

 

 

 

CONTATOS DA SECRETARIA:  

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889  

secretaria.aluno@emesp.org.br        

 

DATA DO ENVIO: 25/10/2022 

Atenciosamente,  
Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 

PORTAL DO(A) ALUNO(A) 

ALUNO@NET 

PÁGINA DO(A) ALUNO(A)  CALENDÁRIO 2022  

SITE - SANTA MARCELINA 

CULTURA  

SITE - EMESP TOM JOBIM COMUNICADOS 2022 
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