PROVAS DE APTIDÃO VOCACIONAL ESPECÍFICA (PAVE) – 2020/2021
Calendarização
As provas de aptidão vocacional específica, escrita e prática, para o ingresso no curso
de Licenciatura em Música serão realizadas à distância.

1 - PROVAS ESCRITAS
As provas escritas realizar-se-ão através das plataformas Moodle
(https://projetos.moodle.uevora.pt) e Zoom (https://zoom.us).
Durante esta semana serão enviados os respetivos links para acesso.

Horários das provas escritas:
a) Ramo de Jazz:
Segunda-feira, dia 15 de junho, 14h-17h.

b) Ramo de Composição,
Ramo de Musicologia,
Ramo de Interpretação (Saxofone):

Terça-feira, dia 16 de junho, 14h-17h.

c) Ramo de Interpretação (Flauta, Guitarra, Clarinete):
Quarta-feira, dia 17 de junho, 14h-17h.

d) Ramo de Interpretação (Trompete, Trompa, Trombone, Tuba/Bombardino,
Percussão):
Quinta-feira, dia 18 de junho, 14h-17h.
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e) Ramo de Interpretação (Piano, Oboé, Canto, Violino, Contrabaixo, Acordeão,
Fagote):
Sexta-feira, dia 19 de junho, 14h-17h

2 - PROVAS PRÁTICAS
a) Ramos de Jazz e Interpretação
As provas práticas dos ramos de Jazz e Interpretação serão avaliadas através de gravação de
vídeo.
A qualidade da gravação não será considerada pelo júri na sua avaliação.
Nenhum aluno será prejudicado ou beneficiado pelos recursos que dispõe.
As gravações devem ser recentes, não podem ser editadas e não podem conter qualquer tipo
de manipulação sonora. Mas as obras, os andamentos, excertos ou exercícios poderão ser
gravados em ficheiros separados.
Os candidatos deverão submeter as gravações e as partituras através de um formulário,
utilizando o link que lhes for enviado, até ao dia 19 de junho.
Após a avaliação das gravações, receberão um link para uma pequena entrevista.

b) Ramos de Composição e Musicologia
As provas práticas dos ramos de Composição e Musicologia realizar-se-ão através das
plataformas Moodle (https://projetos.moodle.uevora.pt) e Zoom (https://zoom.us) no dia.

Horário das provas práticas:
Terça-feira, dia 16 de junho, 10h-13h.
Durante esta semana serão enviados os respetivos links para acesso.
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