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SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 55/2022  

PROVAS DE PROFICIÊNCIA – DISCIPLINAS DE APOIO DOS CURSOS REGULARES DA 
EMESP TOM JOBIM – ANO LETIVO 2022 

 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares, 

 

Informamos aos(às) alunos(as) matriculados(as) nos Cursos Regulares da EMESP Tom Jobim em 2022, que 

o requerimento para solicitação das Provas de Proficiência das disciplinas de apoio obrigatórias na grade 

curricular está disponível no portal do(a) aluno(a) – Aluno@Net para preenchimento. 

O prazo para preenchimento do requerimento será até o dia 12 de abril de 2022 (terça-feira).  

Segue informação disponível no Manual do Aluno e da Aluna: 

4.4. Dispensa de disciplina  

Respeitados os prazos definidos pelo calendário da Secretaria Pedagógica da EMESP Tom Jobim, o(a) aluno(a) 

poderá pleitear dispensa de disciplina de apoio de seu Curso. Para isso, precisa realizar exame de proficiência das 

disciplinas que pretende não cursar, a ser aplicado pela Coordenação Pedagógica da EMESP Tom Jobim.  

As solicitações devem ser feitas por meio de requerimento no portal do(a) aluno(a) - Aluno@Net pelo site: 

www.emesp.org.br, especificando as disciplinas que o(a) aluno(a) deseja fazer o exame de proficiência e a 

disponibilidade do turno para agendamento das provas. 

Atenção: Não haverá proficiência para as seguintes disciplinas de apoio: 

 Coral - 1º e 2º Ciclos – Cursos de Formação; 

 Rítmica – 1º e 2º Ciclos – Cursos de Formação; 

 Expressão Corporal, Improvisação: Livre e Jazz, Instrumento Complementar: 

Percussão, Piano e Violão – 3º Ciclo – Curso de Formação; 

 Teoria do Baixo Contínuo – 4º Ciclo – Música Antiga - Curso de Especialização; 

 Escrituras Históricas e Orquestração – 4º Ciclo – Curso de Especialização Composição. 

 

Os conteúdos das provas estão disponíveis para consulta no site da EMESP, na página do(a) aluno(a), na 

opção Provas de Proficiência. 

Em 2022, as provas de proficiência serão realizadas presencialmente no período de 25 a 30 de abril. Os 

horários das provas serão divulgados posteriormente no site da EMESP Tom Jobim. 

Cronograma 2022 

Inscrições: de 05 a 12/04/2022 [por meio de requerimento no portal do(a) aluno(a)] 

Divulgação dos(as) inscritos(as) com os horários de provas no site da EMESP: 19/04/2022 

Períodos de provas: 25 a 30/04/2022  

Divulgação do resultado: 03/05/2022 

 

Caso tenha outras dúvidas, por favor, entre em contato com a Secretaria Pedagógica para que possamos 

ajudá-lo(a) da melhor maneira possível. 

http://www.emesp.org.br/
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Contatos da Secretaria Acadêmica:  

secretaria.aluno@emesp.org.br 

(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889                                                                 

             

 

Data do 1º envio: 05/04/2022 

Data do 2º envio: 06/04/2022 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 

mailto:secretaria.aluno@emesp.org.br

