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CONTROLE E REGISTROS ACADÊMICOS – COMUNICADO 259/2022 – 26 DE OUTUBRO  
AVALIAÇÕES FINAIS – 2º SEMESTRE 2022 DA EMESP TOM JOBIM 
 
PREZADOS(AS) ALUNOS(AS) E FAMILIARES,  
Seguindo o calendário acadêmico, informamos abaixo os dados relativos às avaliações finais do 2º semestre 
de 2022. 
 

1. PERÍODO DE AVALIAÇÕES DO 2º SEMESTRE – 07 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022 
 

As avaliações do 2º semestre serão realizadas de 07 a 25 de novembro para todos(as) os(as) alunos(as) 
matriculados(as) nos Cursos Regulares (Formação – 1º, 2º e 3º Ciclos e Especialização – 4º Ciclo) e nos Cursos Livres.  
 

2. FORMA DE AVALIAÇÃO PARA O 2º SEMESTRE DE 2022 
 

2.1 CURSOS REGULARES (Formação – 1º, 2º e 3º Ciclos e Especialização – 4º Ciclo) 
 

Disciplinas de Apoio: As avaliações das disciplinas de apoio serão realizadas no período de 07 a 12 de 
novembro, respeitando-se os agendamentos dos dias e horários das aulas. As provas serão realizadas 
aplicando-se os critérios estabelecidos pelo(a) professor(a) responsável pela disciplina. Haverá aula normal 
das demais disciplinas nesta semana. Nas semanas subsequentes, de 16 a 25 de novembro, acontecerão as 
devolutivas das disciplinas de apoio com os(as) professores(as) nos mesmos dias e horários de aula das 
referidas aulas. 
 
Práticas Coletivas: Prática Coletivas de Instrumento (1º Ciclo), Prática de Conjunto e Música de Câmara 
(2º, 3º e 4º Ciclos): As avaliações das práticas coletivas também serão realizadas no período de 07 a 12 de 
novembro, respeitando-se os agendamentos dos dias e horários das aulas. Para realização das avaliações de 
práticas coletivas, serão agendadas bancas examinadoras. O cronograma das bancas será enviado 
posteriormente. Haverá aula normal das demais disciplinas nesta semana. Nas semanas subsequentes, 16 a 
25 de novembro, ocorrerão as bancas de instrumento e não haverá aulas das práticas coletivas. 
 
Práticas Individuais: Instrumento Individual/Canto: As avaliações das aulas individuais de instrumento e 
canto serão realizadas no período de 16 a 25 de novembro. Para realização das avaliações das aulas de 
instrumento individual ou canto, serão agendadas bancas examinadoras. O cronograma das bancas será 
enviado posteriormente. Ressaltamos que para alguns instrumentos as bancas poderão ocorrer em dias 
diferentes das aulas individuais. Sendo assim, caso o(a) aluno(a) tenha alguma questão com a data recebida, 
orientamos que entre em contato o departamento de Controle e Registros Acadêmicos imediatamente. 
Nesta semana, não haverá aula das disciplinas de práticas coletivas, bem como dos cursos livres presenciais 
e online. 
 
ATENÇÃO: Na semana subsequente às avaliações de instrumento do 2º semestre, de 28 de novembro a 03 
de dezembro, acontecerão as devolutivas das bancas de instrumento e canto e das práticas coletivas com 
os(as) alunos(as) e familiares, as quais acontecerão nos mesmos dias e horários das aulas. 
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2.2 CURSOS LIVRES 
 

Avaliações: As avaliações dos cursos livres serão realizadas no período de 07 a 12 de novembro, respeitando-
se os agendamentos dos dias e horários das aulas presenciais e online. O formato da avaliação ficará a 
critério do(a) professor(a) responsável sem a realização de bancas examinadoras. Nas semanas 
subsequentes às avaliações, de 16 a 25 de novembro, não haverá aulas para os cursos livres. No período 
de 28 de novembro a 03 de dezembro, acontecerão as devolutivas das avaliações dos cursos livres 
presenciais e online nos mesmos dias e horários das aulas com os(as) alunos(as). 
 

3. VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO NO APRENDIZADO NOS CURSOS OFERECIDOS PELA EMESP TOM 
JOBIM - 2º SEMESTRE  
 

A avaliação é uma atitude constante em todo trabalho planejado. É a constatação da correspondência entre 
a proposta de trabalho e sua consecução. A avaliação de aproveitamento do(a) aluno(a) nos cursos terá por 
objetivo a verificação das aprendizagens teórica e prática. Os resultados da aprendizagem serão aferidos por 
meio de avaliação sistemática e contínua das audições, pesquisas, experiências, exercícios, leituras e provas. 
Na EMESP Tom Jobim, as avaliações são semestrais e expressas em conceitos A, B, C e D para promoção em 
cada componente curricular, sendo: A: Excelente. Atingiu todos os objetivos propostos. B: Bom. Atingiu a 
maior parte dos objetivos propostos. C: Razoável. Atingiu pequena parte dos objetivos propostos. D: 
Insuficiente. Não atingiu os objetivos propostos. Para melhor definir o resultado da avaliação do(a) 
aluno(a), podem-se atribuir gradações de “+” e “-” aos conceitos A e B. Atenção: Nas avaliações de 
Instrumento/Canto e Práticas Coletivas, os(as) alunos(as) que obtiverem conceito C, perderão a bolsa de 
estudos e serão automaticamente excluídos do curso. Em qualquer momento do ano, os(as) alunos(as) que 
obtiverem conceito D em qualquer das disciplinas práticas ou de apoio e cursos livres ou não puderem mais 
alcançar a frequência mínima anual de qualquer disciplina, perderão a bolsa de estudos e serão 
automaticamente excluídos do curso. A frequência anual, deverá ser igual ou superior a 75% (setenta e cinco 
por cento) em todas as disciplinas do currículo obrigatório. 
 

4. ENCERRAMENTO DAS AULAS DO 2º SEMESTRE 
 
As atividades do 2º semestre serão finalizadas em 03 de dezembro de 2022. 
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. 
 

5. RESULTADO DAS AVALIAÇÕES FINAIS  
 

Ao final da segunda quinzena de dezembro, enviaremos um comunicado por e-mail aos(às) alunos(as) 
regularmente matriculados(as), com informações sobre a Situação Escolar do ano letivo 2022. Ressaltamos, 
que o Boletim Escolar estará disponível no portal do(a) aluno(a) [aluno@net] para consulta dos conceitos e 
da frequência anual do(a) aluno(a) em cada disciplina do curso, no mesmo período. 
 

6. REMATRÍCULA PARA O ANO LETIVO 2023 
 
Os(as) alunos(as) em progressão com continuidade no curso regular no próximo ano letivo, receberão outro 
comunicado com datas e horários da rematrícula relativa ano letivo 2023, bem como informações gerais 
para agendamento das aulas no portal do(a) aluno(a) [aluno@net] e envio de documentação atualizada. 
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7. PROCESSO SELETIVO 2023 
 

Lembramos que as inscrições para o Processo Seletivo 2023 serão disponibilizadas por meio do site 
www.emesp.org.br no período de 27 de outubro (a partir das 15h) a 22 de novembro de 2022 (até às 23h59 
– horário de Brasília). As avaliações da 1ª fase serão realizadas de forma presencial entre os dias 30 de 
novembro e 01 de dezembro. A 2ª fase será realizada por meio de banca examinadora presencial no período 
de 09 a 19 de dezembro. Lembramos que o Edital com todas informações e conteúdos solicitados nas bancas 
estará disponível para consulta no site da EMESP Tom Jobim. 
____________________________________________________________________________________ 

 
Acesso Rápido 

 
 
                          

 
 
 
 
 
CONTATOS:  
(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889  
secretaria.aluno@emesp.org.br        
 
DATA DO ENVIO: 26/10/2022 
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 

http://www.emesp.org.br/
mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br
http://wae.emesp.org.br:8090/waeweb/servlet/hwalgn?2
http://wae.emesp.org.br:8090/waeweb/servlet/hwalgn?2
https://emesp.org.br/alunos/calendario-academico-alunos/
https://emesp.org.br/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/Calendarios2022_EmespX.pdf
https://www.santamarcelinacultura.org.br/
https://www.santamarcelinacultura.org.br/
https://emesp.org.br/home/
https://emesp.org.br/comunicados-2022/

