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REGULAMENTO 

1. Dos Objetivos 

• Revelar e incentivar possíveis novos talentos, oriundos do corpo discente, tanto no que concerne à 

interpretação como à composição musical; 

• Promover o elo de comunicação entre práticas musicais tradicionais e contemporâneas, 

valorizando neste concurso as produções e composições musicais dos(as) alunos(as), 

desenvolvidas nas aulas individuais e coletivas do curso de Piano da instituição; 

• Motivar e fomentar o aprimoramento de práticas musicais interpretativas a partir da obra de 

Amaral Vieira, importante compositor brasileiro; 

• Estimular a motivação para o estudo de pianistas em formação por meio de um período intensivo 

de estudo e concentração; 

• Incentivar práticas de audição crítica entre os(as) colegas, de forma respeitosa e compartilhada, 

evitando uma concepção exclusivamente competitiva. 

 

 

2. Da Realização 

2.1. O concurso será realizado presencialmente, de 18 a 22 de outubro de 2022, no Salão Villa-Lobos, 

Auditório da Unidade 2 e Teatro Procópio Ferreira. Os dias e horários específicos das provas de 

cada nível serão divulgados após o término das inscrições. 

2.2. Todos(as) os(as) candidatos(as) deverão inscrever-se no nível em que estão matriculados(as). 

2.3. Os(As) candidatos(as) poderão inscrever-se nas duas categorias descritas abaixo (item 4). 

2.4. Haverá apenas uma fase. 

 

 

3. Das Inscrições 

3.1. Poderá inscrever-se no Concurso Interno qualquer discente do curso de Piano Clássico do 

Conservatório de Tatuí – matriculado(a) na Sede ou no Polo São José do Rio Pardo. 

3.2. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 15 de agosto a 23 de setembro de 2022. 

3.3. Para efetuar a inscrição, o(a) aluno(a) deve preencher o formulário online, pelo link: 

https://forms.gle/3ULsbBfMU2cQxxVp8 

 

https://forms.gle/3ULsbBfMU2cQxxVp8


 

  

 

4. Das Categorias 

4.1. Categoria Composição: 

• Composição Nível 1: estudantes do Preparatório (1º e 2º anos) e Ciclo Inicial Infantil (1º e 2º anos); 

• Composição Nível 2: estudantes do Ciclo Inicial Adolescente/Adulto (1º e 2º anos) e Básico (3º e 4º 

anos); 

• Composição Nível 3: estudantes do Intermediário (5º, 6º e 7º anos) e Avançado (8º e 9º anos). 

4.2. Categoria Intérprete: 

• Preparatório Infantil I  

• Preparatório Infantil II 

• Ciclo Inicial Infantil I (1º ano) 

• Ciclo Inicial Infantil II (2º ano) 

• Ciclo Inicial Adolescente/Adulto I (1º ano) 

• Ciclo Inicial Adolescente/Adulto II (2º ano) 

• Ciclo Básico I (3º ano) 

• Ciclo Básico II (4º ano) 

• Ciclo Intermediário I (5º ano) 

• Ciclo Intermediário II (6º ano) 

• Ciclo Intermediário III (7º ano) 

• Ciclo Avançado I (8º ano) 

• Ciclo Avançado II (9º ano) 

 

 

5. Do Repertório da Categoria Intérprete 

O(A) candidato(a) deverá executar a obra de confronto do compositor Amaral Vieira, de acordo com 

seu nível (abaixo), e uma peça de livre escolha.  

• Preparatório Infantil I - Dança do Galo 

• Preparatório Infantil II - Dança do Pavão 

• Ciclo Inicial Infantil I (1º ano) - Dança do Gato 

• Ciclo Inicial Infanil II (2º ano) - Dança do Cisne 

• Ciclo Inicial Adolescente/Adulto I (1º ano) – Dança do Gato 

• Ciclo Inicial Adolescente/Adulto II (2º ano) – Dança do Cisne 

• Ciclo Básico I (3º ano) - Dança da Serpente 

• Ciclo Básico II (4º ano) - Piccoli Variazioni - Tema, Variações I e IV 

• Ciclo Intermediário I (5º ano) - Da Suíte Cembalística:  Pavana 

• Ciclo Intermediário II (6º ano) - Reminiscenza 

• Ciclo Intermediário III (7º ano) - Arabesk 

• Ciclo Avançado I (8º ano) - Burleska 

• Ciclo Avançado II (9º ano) - Toccata 



 

  

5.1. Os(As) candidatos(as) deverão entregar à banca 3 (três) cópias da peça de livre escolha no 

momento da prova. O(A) candidato(a) que não entregar a peça livre escolha será 

desclassificado(a). 

5.2. Os resultados serão divulgados ao final de cada prova do ciclo e os certificados entregues no 

encerramento. 

 

 

6. Da Categoria Composição 

O(A) candidato(a) deverá executar a obra de sua autoria, de acordo com seu nível. 

6.1. Os(As) candidatos(as) deverão entregar à banca 03 (três) cópias da peça de sua autoria no 

momento da prova. 

 

 

7. Da Banca Examinadora 

7.1. A Banca Examinadora será composta por professores(as) do Conservatório de Tatuí, músicos(as) 

profissionais atuantes no âmbito pedagógico nacional e internacional, além do próprio compositor 

e pianista homenageado – Amaral Vieira. 

7.2. Os casos omissos serão decididos em comum acordo com a Banca Examinadora e a Coordenação 

do evento. 

7.3. A decisão da Banca Examinadora é irrevogável e soberana. 

  

8. Da Premiação 

Todos(as) os(as) inscritos(as) receberão certificado de participação. 

Os(As) primeiros(as) colocados(as) participarão do recital de encerramento do Concurso no dia 22 de 

outubro, às 20h, no Teatro Procópio Ferreira. 

Os(As) premiados(as) dos níveis Avançados das duas categorias (Intérprete e Composição)  

participarão de recitais no Conservatório de Tatuí na temporada 2023. 

Os(As) premiados(as) receberão partituras autografadas do Homenageado compositor e pianista 

Amaral Vieira, livro de obra completa do compositor e pianista Nilson Lombardi e um registro de 

gravação realizado em estúdio. 

Os(As) premiados(as) na categoria Composição terão suas obras editadas e inseridas no “Caderno de 

Composições” do Concurso Interno desta edição, que será lançado em 2023. 

 

 



 

  

 

Dúvidas sobre este Concurso devem ser encaminhadas à Secretaria Escolar:  

Rua São Bento, 808, Centro, Tatuí-SP 

E-mail: secretaria@conservatoriodetatui.org.br 

Telefones: (15) 3205-8443 / (15) 3205-8447 / (15) 3205-8448 

Horário de atendimento: segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h 

 

Tatuí, 15 de agosto de 2022. 

Sustenidos Organização Social de Cultura 

Conservatório de Tatuí 

mailto:secretaria@conservatoriodetatui.org.br

