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SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 35/2022 

REUNIÃO PEDAGÓGICA E SOCIAL – ANO LETIVO 2022 DA EMESP TOM JOBIM 

 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares, 

 

 

1) Reunião Pedagógica e Social: Convidamos os(as) nossos(as) alunos(as) e familiares para uma 

reunião on-line que será realizada em duas datas, a saber: 17/03 (5ª feira) às 18h e 18/03 (6ª 

feira) às 14h30 pela plataforma Zoom, e contamos com a participação de cada um(a) de vocês 

em uma das datas disponíveis. 

DATA REUNIÃO PEDAGÓGICA E SOCIAL – ANO LETIVO 2022 

17/03/2021           

(5ª feira às 18h) 

Tópico: Reunião de Alunos(as) e Familiares 

ID da reunião: 833 5671 9179 

Senha de acesso: 772591 

https://us02web.zoom.us/j/83356719179?pwd=RXJrZXJNbGNWWHJuZzcrR0R2Z2

t4Zz09 

 

18/03/2021          

(6ª feira às 

14h30) 

Tópico: Reunião de Alunos(as) e Familiares 

ID da reunião: 854 9076 4467 

Senha de acesso: 957813 

https://us02web.zoom.us/j/85490764467?pwd=anZ2VHgrSWdvUGtodDQ5WWZtd

zBVUT09 

 

 

2) Calendário Acadêmico 2022: O calendário acadêmico está disponível no site da EMESP Tom 

Jobim, www.emesp.org.br, na página do(a) aluno(a), conforme link: 

https://emesp.org.br/alunos/calendario-academico-alunos/  

 

3) Acesso ao Portal do(a) Aluno(a): Seguem as orientações de acesso ao aluno@net. 

 1º passo: Acessar a página da EMESP [http://www.emesp.org.br]. 

 2º passo: Clique no link alunos, localizado no lado esquerdo superior da página. 

 

https://us02web.zoom.us/j/83356719179?pwd=RXJrZXJNbGNWWHJuZzcrR0R2Z2t4Zz09
https://us02web.zoom.us/j/83356719179?pwd=RXJrZXJNbGNWWHJuZzcrR0R2Z2t4Zz09
https://us02web.zoom.us/j/85490764467?pwd=anZ2VHgrSWdvUGtodDQ5WWZtdzBVUT09
https://us02web.zoom.us/j/85490764467?pwd=anZ2VHgrSWdvUGtodDQ5WWZtdzBVUT09
http://www.emesp.org.br/
https://emesp.org.br/alunos/calendario-academico-alunos/
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 3º passo: Clique em Aluno@Net, localizado no menu do lado esquerdo da página. Automaticamente 

o(a) aluno(a) será redirecionado(a) à página onde digitará o número de registro da matrícula da 

EMESP e a senha. 

 

 
 

 4º passo: Digite o seu número de matrícula e sua senha e clique em OK. 

Atenção: O seu número de matrícula da EMESP consta no comprovante de matrícula e 

a sua senha é a data de nascimento (com seis dígitos – ddmmaa). 

 

 Clique em Aluno@Net, localizado no menu do lado esquerdo da página. Assim, o(a) usuário(a) será 

redirecionado(a) à página, na qual digitará o número de registro da matrícula da EMESP e a sua senha 

(data de nascimento com seis dígitos – ddmmaa); 

 



 

P á g i n a  3 | 3 

 

 
 

 

4) Comunicados: Ressaltamos que todas as informações da EMESP Tom Jobim são enviadas por e-

mail aos(às) alunos(as) e familiares por meio de comunicados. Sendo assim, solicitamos que 

mantenham os cadastros sempre atualizados. 

 

5) Atendimento Secretaria Acadêmica: O atendimento da Secretaria Acadêmica é realizado de 

2ª a 6ª feira das 09h às 12h e das 13h às 19h presencialmente, bem como por telefone por meio 

dos contatos: (11) 3221-0750 / (11) 3585-9889 e por e-mail: secretaria.aluno@emesp.org.br . 

 

6)  Atendimento Departamento de Serviço Social: O Departamento de Serviço Social está 

disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, por meio dos telefones (11) 

96570-3832 ou (11) 96574-6643 com as assistentes sociais Barbara Gomes e Flavia Bandeira e por 

e-mail social@emesp.org.br. 

7)  Atendimento Serviço de Atendimento ao Usuário: O atendimento do SAU está ocorrendo 

de forma presencial de segunda a sexta-feira das 09h às 12h e das 13h às 17h, ou por meio do telefone 

(11) 3221-7326 e e-mail: sau@santamarcelinacultura.org.br . 

 

Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para que possamos 

ajudá-lo (a) da melhor maneira possível.  

 

 

Contatos da Secretaria Acadêmica:  

secretaria.aluno@emesp.org.br  

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889                                                                Data do envio: 09/03/2022 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 
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