
	

 

 

Edital  

Provas Maiores de 23 anos 

 

Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento das provas 

especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência dos 

cursos superiores do Instituto Politécnico de Castelo Branco dos maiores de 23 

anos, determino o local, dia e hora de realização das provas e entrevistas de 

acordo com o seguinte: 

 

Licenciaturas em Design de Comunicação Audiovisual,  Design de 

Moda e Têxti l  e Design de Interiores e Equipamento 

 

Prova de Desenho: dia 30 de junho às 14:00, sala 1.2.3 

A prova de desenho tem uma duração máxima de 120 min.  

Material: grafite de várias durezas – 3H, HB, 2B, 4B e 6B; papel cavalinho A3; Afia lápis e 

borracha; régua de 50 cm e esquadro, esferográfica azul/preto/cor 

 

Entrevista: dia 30 de junho às 16:00 

Design de Comunicação Audiovisual, sala 1.1.3 

Design de Moda e Têxtil, sala 1.1.5 

Design de Interiores e Equipamento, sala 1.1.1 

 

 

 

Licenciatura em Música – Variante Instrumento 

Entrevista: dia 6 de julho às 14h00 (por teleconferência) 

 

As provas específicas da variante de Instrumento serão substituídas pelo envio de gravações 

audiovisuais, que têm de ser enviadas até ao dia 2 de julho. O link para descarga dos ficheiros das 

gravações deve ser enviado para o endereço secretariado.musica@ipcb.pt 

 

 



	

 

 

 

Licenciatura em Música – Variante Canto 

Prova de canto e entrevista: dia 30 de junho às 10h30, Aud. 1 

 

 

Licenciatura em Música – Variante de Formação Musical,  Direção 

Coral e Instrumental 

Prova de formação musical e entrevista: dia 30 de junho, às 10 horas  

 

A prova específica e entrevista da variante de Formação Musical, Direção Coral e Instrumental 

serão realizadas por teleconferência. 

 

 

Licenciatura em Música – Variante Música Eletrónica e Produção 

Musical  

Prova de educação musical e entrevista: dia 6 de julho às 17h00 

 

As provas específicas da variante de Música Eletrónica e Produção Musical serão realizadas por 

teleconferência. 

 

 

Castelo Branco, 22 de junho de 2020 

 

 

O DIRETOR 

José Francisco Bastos Dias de Pinho 
(Prof. Adjunto)  
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