Projeto Orquestral Sinfónico
Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga e Universidade do Minho

Regulamento
1. Prioridades e seleção de candidatos:
O preenchimento das vagas será feito atendendo à seguinte prioridade:
1.1 Alunos das duas instituições de ensino.
1.1.1Alunos internos do Conservatório que frequentam o 9º ano ou secundário com avaliação
igual ou superior a nível 4 ou 14 valores, respetivamente, obtida na disciplina de orquestra no
2º período do corrente ano letivo.
1.1.2 Alunos da Universidade do Minho.
1.2. Alunos que frequentam um curso superior de instrumento noutros estabelecimentos de
ensino superior.
1.3. Outros alunos.
1.4. No caso de excedente de inscrições para um naipe específico, a seleção será feita através
de análise do curriculum vitae ou da realização de uma gravação vídeo (não editada) a solicitar
quando necessário.
1.5. Os candidatos externos admitidos serão notificados por correio eletrónico até ao dia 19 de
junho de 2018.
1.6. A seleção de candidatos é da responsabilidade das duas instituições.
2. Inscrições
2.1 As inscrições deverão ser efetuadas Online, na página web do Conservatório, até ao dia 09
de junho de 2018.
2.2 O valor da inscrição é de 85€, que os alunos internos do Conservatório devem pagar até 09
de junho de 2018 (instruções sobre pagamento no formulário de inscrição online).
2.3 Os alunos da Universidade do Minho, regularizam a situação na própria instituição.
2.3 Os candidatos externos, após serem notificados, deverão efetuar o pagamento até ao dia
26 de junho (instruções sobre pagamento no formulário de inscrição online).
2.4 A falta de pagamento exclui o candidato, que será substituído pelo suplente.
2.5 O valor da inscrição inclui:

2.5.1 A frequência no estágio e as refeições durante o mesmo: lanche de manhã, tarde
e almoço.
2.5.2 Uma aula aberta na UM com professores da respetiva classe.
2.5.3 Uma palestra sobre “Treino Mental da Performance”, orientada pela professora
Margarida Fonseca Santos.
3. Os certificados de participação serão atribuídos a todos os que assistam a pelo menos 90%
da carga horária total do estágio.
4. A organização poderá modificar qualquer condição por motivos de força maior.

E-mail para informações: estagiodeorquestra@conservatoriodebraga.pt

