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1. INTRODUÇÃO 
 
O curso de Música oferece cinco modalidades na graduação: Música Popular, Música 
Erudita, Regência, Composição e Licenciatura. Em todos os casos, é necessário 
que o aluno ingressante tenha domínio técnico musical de algum instrumento, além 
de conhecimentos básicos sobre teoria musical, pré-requisitos para que acompanhe 
o curso desde o primeiro semestre. Considerando tais prerrogativas, é 
fundamental que sejam avaliadas as proficiências musicais dos candidatos, 
através do exame de Habilidades Específicas. 
 

2. PROGRAMA 
 
O exame de Habilidades Específicas divide-se em três avaliações. As duas 
primeiras, comuns a todas as modalidades, constam de registros audiovisuais da 
execução de uma obra musical e de um solfejo de um excerto musical. Os conteúdos 
específicos de cada modalidade/instrumento são indicados no Manual do Candidato. 
A terceira avaliação é específica a cada modalidade, sendo a execução de outra 
obra musical para instrumentos (Música Erudita e Popular), a execução de um 
exercício musical para Regência, o envio de um portfólio e um depoimento 
constando autoanálise da produção composicional do candidato para Composição, e 
a exposição de uma proposta de atividade pedagógica musical para Licenciatura. 
 

3. OBJETIVO E CONCEPÇÃO DA PROVA 
 
A prova tem como objetivo avaliar as aptidões instrumentais e competências 
musicais dos candidatos. Para tanto, exige execuções de peças no instrumento 
escolhido pelo candidato, além de solfejos de excertos musicais. No caso de 
Licenciatura, também são avaliados os recursos e estratégias empreendidas pelos 
candidatos em uma simulação de atividade pedagógica musical. E, ainda, no caso 
de Composição, a prova também tem por objetivo avaliar a produção musical dos 
candidatos, juntamente à capacidade de análise crítica de sua própria obra.  

 
4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
Os critérios variam de acordo com as etapas do exame. Na primeira avaliação, são 
aplicados dois parâmetros: desenvolvimento técnico e desenvolvimento 
interpretativo. No que diz respeito ao desenvolvimento técnico, são avaliadas 
habilidades como: dedilhado, postura, controle do arco, além de afinação, ritmo, 
articulação e fraseado. Em relação ao desenvolvimento interpretativo, são 
observadas a fluidez, o andamento e a maturidade interpretativa do candidato. Na 
segunda avaliação, aplicam-se os parâmetros afinação/nomear corretamente as 
notas e ritmo (manutenção de andamento, fluência na relação entre solfejo e 
marcação de pulso). Na terceira avaliação, os critérios variam de acordo com as 
modalidades, sendo: 

 idem à primeira avaliação, para instrumentos (Música Popular e Música 
Erudita);  

 execução do exercício (para Regência); 
 portfólio e depoimento (para Composição);  
 adequação do repertório utilizado – em acordo com o que o candidato propôs 

– desempenho musical na execução da atividade, clareza na exposição da 
atividade, coerência na sequência proposta (para Licenciatura). 
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5. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO 
 
De modo geral, inicialmente as provas são resolvidas a partir da correspondência 
do material apresentado pelos candidatos às exigências técnicas especificadas no 
manual do vestibular. Por exemplo, respeitando o repertório exigido, a minutagem 
de cada registro, a apresentação da execução musical sem edições e com 
visualização nítida do candidato manipulando o instrumento. Atendidas essas 
premissas, a pontuação do candidato se relaciona diretamente à sua qualificação 
musical. 
 
5.1. Exemplo de Nota Acima da Média 
 
As notas acima da média advêm de material audiovisual que segue os requisitos 
técnicos exigidos pelo manual, com repertório adequado, e que expressam alto 
domínio técnico e interpretativo musical do candidato. 
 

5.2 Comentários do Exemplo de Nota Acima da Média 
 
Registros em que se observa um candidato bem preparado musicalmente, executando 
sua música com fluência técnica e tranquilidade, mostrando domínio estilístico e 
espontaneidade interpretativa. 
 

5.3. Exemplo de Nota Abaixo da Média 
 
As notas abaixo da média advêm de material audiovisual que segue os requisitos 
técnicos exigidos pelo manual, e que expressam baixo domínio técnico e 
interpretativo musical do candidato. 
 

5.4 Comentários do Exemplo de Nota Abaixo da Média 
 
Há casos em que o candidato se propõe a executar alguma obra que não corresponde 
ao seu nível de proficiência instrumental. Problemas comuns são observados: 
deficiências técnicas (articulação, afinação, ritmo etc.), além de 
direcionamentos interpretativos equivocados. 
 

6. COMENTÁRIOS GERAIS 
 
O formato virtual do exame de habilidades Específicas em Música proporciona aos 
candidatos a possibilidade de gravarem várias vezes o material audiovisual a ser 
submetido, dando-lhes a oportunidade de escolher a versão que entenderem ser a 
melhor. Ou seja, são “várias chances” para apresentar uma boa performance. No 
entanto, esta característica, em princípio benéfica, pode se tornar 
complicadora. É fundamental que o candidato tenha consciência dos seus limites, 
colocando-se com honestidade no seu melhor daquele momento, atitude primordial 
para gerar um bom material. Se insistir em regravar-se inúmeras vezes, buscando 
um ideal interpretativo que está além de sua realidade, o material final tende a 
perder espontaneidade, de forma que o resultado musical geralmente acaba sendo 
menos interessante. 


