
  

 

 

O Concurso Nacional de Piano USP-Steinway / Caio Pagano  tem por 

objetivo incentivar os jovens que se dedicam ao estudo de piano, descobrir 

novos valores, compartilhar conhecimento e promover desta forma o 

intercâmbio entre estudantes de música do país, professores e apreciadores 

de música, em geral.   

O Concurso Nacional de Piano USP-Steinway / Caio Pagano será 

realizado no período de 29 de junho a 2 de julho de 2016 no Departamento 

de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto-

USP e na Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto.  

O júri será composto pelos seguintes professores pianistas: Caio 

Pagano da Universidade do Arizona, Estados Unidos (presidente do júri); 

maestro Jan Dobrzelewski do Conservatoire Supérieur de Musique de 

Genève, Suíça; Lilian Barreto organizadora do Concurso Internacional de 

Piano BNDES, do Rio de Janeiro; Cláudio Soares da Universidade de Osaka, 

Japão, e Ney Fialkow  do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul.  

O Concurso está dividido em três faixas etárias distintas: de 8 a 12 

anos; de 13 a 17 anos; de 18 a 30 anos. Os prêmios serão oferecidos pela 

Fundação Avanti, instituição estadunidense de apoio a jovens e 

empreendimentos pianísticos e Âncora Engenharia. O Concurso também 

conta com o apoio da Gluck Pianos. Ao primeiro lugar da última faixa etária 

será oferecido um recital no Centro Cultural São Paulo, na temporada de 

2017. Todas as provas do Concurso serão abertas e franqueadas ao público. 

Mais informações poderão ser obtidas no site do Departamento de Música: 

www.ffclrp.usp.br/musica ou nos telefones: 3315-3136 ou 3315-3169 

(Programação do Concurso em anexo) 

   

 

Prof. Fernando Corvisier 

       Professor de piano  
      Departamento de Música -FFCLRP 



	  
	  
Programação	  do	  Concurso	  USP-‐Steinway/Caio	  Pagano	  
	  
Dia	  29	  de	  junho	  (quarta-‐feira)	  	  
Local:	  Auditório	  da	  Faculdade	  de	  Direito	  de	  Ribeirão	  Preto	  	  
	  
https://www.google.com.br/?ion=1&espv=2#q=audit%C3%B3rio+faculdade+d
e+direito+usp+ribeir%C3%A3o+preto+endere%C3%A7o	  
	  
14:00	  –	  Abertura	  do	  Concurso	  	  
	  
Turno	  A	  
	  
15:00	  –Turno	  B	  (prova	  eliminatória)	  
	  
	  

Resultados	  do	  Turno	  A	  e	  da	  Prova	  Eliminatória	  do	  Turno	  B	  

	  
Dia	  30	  de	  junho	  (quinta-‐feira)	  
Local:	  Auditório	  da	  Faculdade	  de	  Direito	  de	  Ribeirão	  Preto	  
	  
Turno	  C	  (prova	  eliminatória)	  

9:00	  –	  12:00	  

Intervalo	  

14:00	  –	  17:00	  

	  

17:30	  –	  Resultados	  da	  Prova	  Eliminatória	  do	  Turno	  	  

	  
	  
Dia	  1	  de	  julho	  (sexta-‐feira)	  
Para	  os	  Candidatos	  :	  Ensaio	  dos	  Concertos	  
Local:	  Prédio	  de	  Aulas	  do	  Departamento	  de	  Música	  da	  FFCLRP-‐USP	  –	  	  
Rua	  Maria	  C.	  	  Telles	  s/n	  
	  
https://www.google.com.br/?ion=1&espv=2#q=departamento+de+m%C3%BAs
ica+usp+ribeir%C3%A3o+preto	  
	  
Manhã	  –	  ensaios	  para	  prova	  final	  do	  Turno	  B	  	  

Tarde	  –	  ensaios	  para	  prova	  final	  do	  Turno	  C	  

	  
	  
	  
	  



	  Dia	  1	  de	  julho	  (sexta-‐feira)	  	  	  Auditório	  da	  Tulha	  
	  
	  
https://www.google.com.br/?ion=1&espv=2#q=departamento+de+m%C3%BAs
ica+usp+ribeir%C3%A3o+preto	  
	  
	  
14:30	  –	  Mesa	  Redonda	  –	  O	  Piano	  no	  século	  XXI	  	  -‐	  Debate	  aberto	  ao	  público	  
	  

	  

_____________________________________________________________________________________________	  

Dia	  2	  de	  julho	  
	  
A	  Prova	  Final	  -‐	  	  Auditório	  da	  Tulha	  
	  
https://www.google.com.br/?ion=1&espv=2#q=departamento+de+m%C3%BAs
ica+usp+ribeir%C3%A3o+preto	  
	  
	  
9:00	  -‐	  Prova	  Final	  Turno	  B	  -‐	  	  
	  
14:00	  -‐Prova	  Final	  Turno	  C	  	  
	  
	  
18:00	  –	  Premiação	  dos	  Vencedores	  	  
	  
	  
	  


