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Regulamento Festival Itaunense da Canção 2019 

- FIC – 

1. DAS DATAS E DA ORGANIZAÇÃO 

1.1. O Festival Itaunense da Canção (FIC) é organizado pela Prefeitura Municipal de 
Itaúna através da Gerência Superior de Cultura e sua comissão organizadora. 
1.2. O FIC 2019 seguirá o seguinte cronograma de datas: 

CRONOGRAMA DE DATAS FIC 2019 
INSCRIÇÕES: 14/10/2019 a 11/11/2019 

PRIMEIRA FASE DE SELEÇÃO 13/11/2019 

SEGUNDA FASE DE SELEÇÃO 14/11/2019 a 16/11/2019 

TERCEIRA FASE DE SELEÇÃO 21/11/2019 a 23/11/2019 

ELIMINATÓRIAS 06/12/2019 e 07/12/2019 

FINAL 08/12/2019 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1. Cada participante poderá inscrever quantas músicas desejar. 
2.2. Poderão se apresentar no festival: Bandas, Duos, Solos e Projetos instrumentais 
nos variados gêneros que compõem o mercado musical (Sertanejo, Gospel, Hip Hop, 
Pop, Rock, Axé, Forro, Pagode, Samba, dentre outros). 
2.3. A inscrição será confirmada mediante doação de 5kg (cinco quilos) de alimentos 
não perecíveis. 
2.4. As inscrições deverão ser entregues no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal 
de Itaúna, localizado na Praça Dr. Augusto Gonçalves, nº 538, Centro, Itaúna – MG. 
2.5. Os alimentos referentes à taxa de inscrição deverão ser entregues no ato da 
inscrição. 
2.6. As composições deverão ser inéditas e originais, tanto na parte musical 
quanto nos versos. Entende-se por inédita a música não lançada por gravadora 
ou distribuída comercialmente em larga escala. Como original, a que não contiver 
plágio, adaptação ou citação poética e musical de outro autor ou compositor. 
2.7. Somente serão consideradas inscrições cujas composições/letras estejam em 
língua portuguesa. 
2.8. Não existem restrições quanto aos gêneros musicais. 
2.9. Para realização da inscrição, o candidato deverá apresentar a seguinte 
documentação: 
 

• Ficha devidamente preenchida com o nome completo, endereço, e-mail e 
telefone do(s) compositor(es) e indicação do(s) intérprete(s). (Anexo I) 

• CD ou DVD, e ou arquivo em MP3 (até 10MB), contendo apenas a música 
referente à inscrição. 

• 03 (três) cópias da letra da música.  

• Autorização de menor (caso haja). (Anexo II) 

• Documento oficial com foto do(s) compositor(es). 
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2.10. A documentação deverá ser entregue dentro de envelope lacrado de tamanho 
A4, na cor branca ou parda, contendo os seguintes dizeres na parte externa: 

 

INSCRIÇÃO PARA O FESTIVAL DA CANÇÃO 2019 

 

2.11. O material da inscrição não será devolvido. 
2.12. No ato da inscrição os classificados cedem ao FIC o direito de incluir as músicas 
inscritas em aproximadamente 200 (duzentos) pen drives de divulgação e 
disponibilização para download gratuito, bem como o direito de divulgação de imagem 
e som de suas apresentações em veículos de comunicação e publicidade do FIC. 
2.13. Do total de músicas inscritas, serão selecionadas 20 (vinte) para se 
apresentarem na fase eliminatória. 
2.14. Cada intérprete poderá apresentar, no máximo, 02 (duas) músicas. 
 

3. DA SELEÇÃO  

3.1. A comissão da seleção será formada por profissionais capacitados, convidados 
pelo comitê organizador, com o auxílio de professores e alunos de conservatórios de 
música e também pelo voto popular.  
3.2. Serão três fases eliminatórias, tendo na primeira fase a avaliação e critérios 
julgados pelo júri do festival com a classificação de 18 (dezoito) artistas. O resultado 
dessa primeira etapa será divulgado no dia 13 de novembro (no site e redes sociais 
oficiais da Prefeitura de Itaúna), junto com os artistas que participarão das próximas 
etapas de seleção.   
3.3. A segunda etapa de seleção concederá oportunidade a 03 (três) candidatos a 
concorrem a 01 (uma) vaga para a fase eliminatória, e será realizada entre os dias 14 e 
16 de novembro, e consiste em votação popular, realizada através do site oficial da 
Prefeitura de Itaúna (www.itauna.mg.gov.br). A votação se iniciará às 08h00 do dia 
14/11/2019 e se encerrará às 11h30 do dia 16/11/2019, quando será anunciado ao vivo 
o resultado, no estabelecimento indicado pelo patrocinador oficial do FIC 2019. 
3.4. A terceira etapa de seleção concederá oportunidade a 03 (três) candidatos a 
concorrem a 01 (uma) vaga para a fase eliminatória e será realizada entre os dias 21 e 
23 de novembro, e consiste em votação popular realizada através do site oficial da 
Prefeitura de Itaúna (www.itauna.mg.gov.br). A votação se iniciará às 08h00 do dia 
21/11/2019 e se encerrará às 11h30 do dia 23/11/2019, quando será anunciado ao vivo 
o resultado, no estabelecimento indicado pelo patrocinador oficial do FIC 2019. 
3.5. Os candidatos que forem disputar a vaga por voto popular na segunda e terceira 
fases de seleção, obrigatoriamente, deverão se apresentar no estabelecimento indicado 
pelo patrocinador oficial do FIC 2019, sendo 03 (três) candidatos no dia 16/11/2019 e 
03 (três) candidatos no dia 23/11/2019. 
3.6. O dia e a ordem das apresentações da segunda e terceira fases de seleção 
serão definidos através de sorteio a ser realizado no dia 13/11/2019 no Espaço Cultural 
Adelino Pereira Quadros, Rua Antônio Corradi, nº 55, Centro, Itaúna – MG, em sessão 
pública, às 14h00.  

 

 

http://www.itauna.mg.gov.br/
http://www.itauna.mg.gov.br/
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4. DAS ELIMINATÓRIAS 
 

4.1 As fases eliminatórias acontecerão nos dias 6 e 7 de dezembro em local e horário 
a ser divulgado posteriormente. 
4.2 Se apresentarão por dia 10 (dez) candidatos, sendo determinado por sorteio a 
ser realizado no dia 25/11/2019 no Espaço Cultural Adelino Pereira Quadros, Rua 
Antônio Corradi, nº 55, Centro, Itaúna – MG, em sessão pública às 09h00.  
4.3 As passagens de som serão realizadas com intervalos de 30 em 30 minutos no 
local do evento na mesma ordem de apresentação do referido dia. 
4.4 Os intérpretes terão tempo limite de 10 (dez) minutos para iniciar a apresentação, 
com perda de pontuação se o tempo for excedido. 
4.5 As interpretações deverão ser executadas da mesma forma que as músicas 
foram inscritas, ou seja, com o(s) mesmo(s) cantor(es) e instrumental. Os compositores 
que considerarem impraticável o translado com seus grupos não devem se inscrever 
com eles. 
4.6 Se o intérprete não comparecer no dia da apresentação estará automaticamente 
desclassificado. 
4.7 O rider técnico disponível para a apresentação na fase eliminatória estará 
disponível a partir do dia 25/11/2019, após o resultado do sorteio. 
4.8 Serão classificados pelo júri um total de 04 (quatro) candidatos que disputarão a 
final no dia 08/12/2019. 
4.9 O júri do festival indicará mais 03 (três) candidatos que disputarão a última vaga 
na final através de votação popular pelo site oficial da Prefeitura de Itaúna 
(www.itauna.mg.gov.br). 
4.10 A votação estará disponível 30 (trinta) minutos após a divulgação do resultado 
dos finalistas, que será realizada 30 (trinta) minutos após a apresentação do último 
candidato do dia 07/12/2019. 
4.11 A votação se encerrará às 18h00 do dia 08/12/2019 quando será divulgado o 
resultado para que o candidato possa se apresentar na final. 

 
5. DO JÚRI 

 
5.1 A comissão julgadora será formada, na sua maioria, por músicos, compositores, 
críticos musicais, escritores, artistas plásticos e jornalistas, escolhidos pela comissão 
organizadora e através de voto popular.  
5.2 Das decisões do júri não cabe recurso. 
 

6. DA PREMIAÇÃO  

 TABELA DE PREMIAÇÕES  

 1° colocado   R$   3.000,00  CERTIFICADO  

 2° colocado   R$   2.000,00  CERTIFICADO  

 3° colocado   R$   1.500,00  CERTIFICADO  

 4° colocado  *** CERTIFICADO  

 5° colocado  *** CERTIFICADO  

 Melhor intérprete   R$   1.000,00  CERTIFICADO  

    

6.1 A premiação será paga através de depósito bancário em conta a ser fornecida, 
posteriormente, pelo(s) compositor(es).  
 

 

http://www.itauna.mg.gov.br/
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7. DOS RECURSOS  
 
Os recursos referentes a este regulamento deverão ser enviados para o e-mail 
(cultura@itauna.mg.gov.br) e terão um prazo de até 05 (cinco) dias úteis para serem 
respondidos pela comissão organizadora.  
 
8. DOS IMPEDIMENTOS 

Na hipótese de ocorrência de força maior, ato de autoridade administrativa ou judicial, 
assim como tumultos, greves, luto oficial, alagamentos, obstrução das vias de 
transporte, atos da natureza, queda de energia, acidentes e outras fatalidades ou 
circunstâncias que impeçam a realização das apresentações, as músicas vencedoras 
serão escolhidas pela comissão julgadora utilizando as gravações enviadas na 
inscrição. 

OS CASOS OMISSOS NO PRESENTE REGULAMENTO SERÃO 
RESOLVIDOS, SOBERANAMENTE, PELA COMISSÃO ORGANIZADORA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cultura@itauna.mg.gov.br
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ANEXO I  

 

FESTIVAL ITAUNENSE DA CANÇÃO  2019 

FIC 

 

Ficha de Inscrição 

 

NOME DA MÚSICA: _______________________________________________________ 

 

   Compositor:   
 

Endereço:   

 

Cidade:  CEP:  _ 

 

Telefone:  Fax:   

 

E-mail:  _ 

 

 

   Compositor:   
 

Endereço:   

 

Cidade:  CEP:  _ 

 

Telefone:  Fax:   

 

E-mail:  _ 

 

 

  Compositor:   
 



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, TURISMO E CULTURA - SEDETUC 

GERÊNCIA SUPERIOR DE CULTURA 

 

6 
 

Endereço:   

 

Cidade:  CEP:   

 

Telefone:  Fax:   

 

E-mail:   

 

Intérprete(s) 

1-   

 

2-   

 

3-   

 

4-   

 

5-   

 

6-   

 

7-   

 

8-   

 

9-   

 

10-   
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• Anexar CD ou DVD e/ou arquivo em MP3 (até 10MB) contendo apenas a 

música referente a inscrição. 

• Anexar 3 (três) cópias da letra da música. 

• Autorização de menor (caso haja). 

• Documento oficial com foto do compositor(es). 

 

Declaro estar ciente das normas contidas no presente edital/2019. 

 

 

  ,  de  de    

 

 

 

Assinatura do Compositor 

 

 

Assinatura do Compositor 

 

 

Assinatura do Compositor 
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ANEXO II 

 

AUTORIZAÇÃO PARA MENORES 

 

 

 

Através da presente, autorizo_____________________________________________ 

nascido em ___/___/_____, atualmente com ______ anos de idade, portador da carteira 

de identidade nº _______________________________ a participar do “Festival 

Itaunense da Canção – 2019” que será realizado pela Prefeitura Municipal de Itaúna. 

Declaro estar ciente das condições exigidas no edital de participação.  

 

 

 

Assinatura:_______________________________________________  

 

Nome do Pai ou da Mãe ____________________________________  

 

Número do documento de Identidade:___________________________ 

 

 

 

 

 


