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CONTROLE E REGISTROS ACADÊMICOS – COMUNICADO 17/2023 – 16 DE JANEIRO 
PROCESSO SELETIVO 2023 – INSCRIÇÕES ABERTAS PARA OS CURSOS LIVRES DA 
EMESP TOM JOBIM 
 
PREZADOS(AS) ALUNOS(AS) E FAMILIARES, 
 
Informamos que as inscrições para os Cursos Livres 2023 estão disponíveis no site da Escola no período de 
13 a 29/01/2023, para todos(as) os(as) alunos(as) da EMESP e à comunidade em geral. 
 
Os Cursos Livres compreendem mais de 70 opções de atividades de ensino musical da EMESP Tom Jobim, 
com conteúdo musical específico em diversas áreas, com duração de um ano e carga horária de até duas 
horas/aula semanais. São cursos de diferentes modalidades, teóricos e práticos, voltados para diferentes 
faixas etárias e que contemplam tanto os iniciantes como aqueles que estão em níveis mais avançados. 
 
A idade mínima para ingresso de alunos(as) nos Cursos Livres deve ser compatível com o conteúdo artístico-
pedagógico das atividades oferecidas, sendo que os(as) alunos(as) – crianças, jovens, adultos, incluindo 
pessoas com deficiência – participam de atividades musicais livres, como cursos de improvisação, práticas 
instrumentais diversas, introdução à prática de instrumentos, teoria e apreciação musical, dentre outras. 
Os(as) interessados(as) poderão optar por cursos presenciais e/ ou cursos EAD. 
 
Para os(as) candidatos(as) com deficiência visual, a EMESP Tom Jobim oferece Musicografia Braille, 
fornecendo ferramentas necessárias para o aprendizado da leitura de partitura (decifração) bem como 
interpretação musical. 
 

 

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O SITE 
 

 
CRONOGRAMA:  
 13 a 29/01/2023: Período de inscrições 
 07/02/2023: Publicação da lista de inscritos(as) 
 10 a 15/02/2023: Período de avaliações (PRESENCIAL E ONLINE) 
 27/02/2023: Publicação dos(as) aprovados(as) 
 28/02 a 04/03/2023: Período de matriculas 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Acesso rápido 

 

                          

 

 

PORTAL DO(A) ALUNO(A) 

ALUNO@NET 

PÁGINA DO(A) ALUNO(A)  CALENDÁRIO 2022  

SITE - SANTA MARCELINA 

CULTURA  

SITE - EMESP TOM JOBIM COMUNICADOS 2022 

https://emesp.org.br/cursos-livres-2023/
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/
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CONTATOS:  
(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889  
Secretaria.aluno@emesp.org.br 
 
DATA DO ENVIO: 16/01/2023 
Atenciosamente,  
Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 


