
 

 

 

INFORMAÇÃO-PROVA 

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO CURSO SECUNDÁRIO DE COMPOSIÇÃO 

PARA ALUNOS AUTOPROPOSTOS 

REGULAMENTO 

1. Entrega do portefólio de composições na Secretaria até quinze dias antes da data do exame.  

2. Esse portefólio deve ser constituído por um mínimo de quatro peças para diferentes formações 

instrumentais, com uma duração total nunca inferior a 15 minutos de música. 

3. Se as condições do ponto 2 não forem cumpridas, o grupo de Análise e Técnicas de Composição 

reserva-se o direito de não aceitar a candidatura.  

4. Apresentação em exame perante o júri, no caso de aceitação da candidatura, do portefólio com as peças 

compostas pelo candidato, no mínimo atrás referido de quatro peças para diferentes formações, com 

uma duração total nunca inferior a 15 minutos de música, numa entrevista com uma duração entre 30 e 

45 minutos 

5. Interpretação pública, no seguimento da entrevista referida no ponto 4, de uma ou duas das peças do 

portefólio. No caso de impossibilidade logística dessa interpretação pública, o candidato providencia a 

escuta de uma maquete de uma ou duas das peças do seu portefólio. 

6. Apresentação perante o júri, ao qual se junta o professor da disciplina Música e Imagem, de um 

documento videográfico, numa de duas possibilidades: ou imagem com som incorporado, ou imagem 

coordenada com música ao vivo. Esta projeção é feita no contexto referido no ponto 5. 

7. A organização da interpretação pública das peças musicais referida no ponto 5 e 6 compete 

exclusivamente ao candidato autoproposto, sendo da sua inteira responsabilidade, não tendo a Escola de 

Música do Conservatório Nacional qualquer intervenção nessa matéria.   

CALENDARIZAÇÃO 

A prova é calendarizada no 3º período, de acordo com o calendário de exames e após a realização da 1ª 

fase dos exames nacionais.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Pertinência e coerência dos projetos apresentados – 10% 

2. Defesa do portefólio no decurso da entrevista – 20% 

3. Competências evidenciadas Técnico/Científicas e Artísticas – 70% 


