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REGULAMENTO DAS PROVAS ESPECIAIS DE CANDIDATURA À 
LICENCIATURA EM ARTE CONSERVAÇÃO E RESTAURO PARA 

MAIORES DE 23 ANOS 

 

Art.º 1 

Prazos e regras de inscrição nas provas 

1. Podem inscrever-se nas presentes provas os indivíduos que tenham completado 23 anos, até 
31 de Dezembro de 2014; 

2. Esta inscrição deverá ser efectuada na secretaria da Escola das Artes da Universidade 
Católica Portuguesa até, ao dia 15 de Maio de 2015, realizando-se as provas entre os dias 20 e 
22 de Maio de 2015. 

3. Os alunos deverão fazer entrega na secretaria dos Serviços Académicos de uma ficha de 
inscrição devidamente preenchida e entregar um curriculum vitae. 

4. A secretaria fornecerá a bibliografia indicada para a realização da prova teórica: 

 

I - Linha Orientadora da Profissão, European Confederation of Conservator-Restorers Organizations 
– E.C.C.O. 
II - O Conservador-Restaurador – Uma definição da profissão, ICOM, 1984. 
III – Cesare Brandi - Teoria do Restauro. Lisboa: Orion, 2006. 

 

Art.º 2 

Componentes da avaliação 

1. Realização de uma prova teórica; 

2. Realização de uma prova prática; 

3. Entrevista, com apreciação do curriculum escolar e profissional do candidato. 

 

Art.º 3 

Composição do júri 

1. O júri será presidido pela Prof.ª Doutora Maria Aguiar (Professora Auxiliar Convidada da 
Escola das Artes), sendo vogais o Prof. Doutor José Carlos Frade e a Mestre Carolina Barata. 
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Art.º 4 

Regras para a realização das provas 

1. A prova teórica, consistirá num comentário a um excerto incluído num dos três textos a 
fornecer quando da inscrição do aluno nos “Pré-requisitos” relativos a assuntos específicos de 
Conservação e Restauro. A prova terá a duração de uma hora. 

2. A prova prática constará de exercícios de desenho com desenvolvimento da forma, do 
volume e da cor. A prova terá a duração de duas horas. 

3. Entrevista, com vista à apreciação das motivações do candidato e eventuais esclarecimentos 
de dúvidas suscitadas pela análise do curriculum vitae. A Entrevista terá a duração de quinze 
minutos. 

Art.º 5 
Critérios de classificação 

1. Aos candidatos aprovados é atribuída uma classificação final expressa no intervalo situado 
entre os 10 e os 20 valores; 

2. A prova teórica terá uma ponderação de 40% da nota final; 
3. A prova prática terá uma ponderação de 40% da nota final; 

4. A entrevista terá uma ponderação de 20% da nota final. 

Art.º 6.º 
Efeitos e validade 

1. A aprovação nas provas dos candidatos apenas diz respeito à Licenciatura em Arte– 
Conservação e Restauro e não a outra das restantes licenciaturas da Escola das Artes da UCP; 
2. São admitidos neste curso os estudantes que tenham sido aprovados em provas de ingresso 
de cursos de natureza similar em Portugal ou nos restantes países da União Europeia;  
3. As presentes provas apenas terão efeitos para a candidatura à Licenciatura em Arte– 
Conservação e Restauro e não concedem qualquer equivalência a habilitações escolares. 

Art.º 7.º 
Vagas 

1. O n.º de vagas destinado ao contingente avaliado nas presentes provas é de 02 alunos. 

 


