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REGULAMENTO  
 

O Governo Municipal de Irani, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Esportes, estará realizando o XXIX FIMUSI – Festival de Interpretação da Música de 

Irani,  com objetivo de estimular o desenvolvimento musical e cultural de Irani e Região. 

 

O XXIX FIMUSI será nos dias 11, 12, 13 e 14 de setembro de 2019, no Ginásio 

Municipal de Esportes Modesto Tortelli, para o qual fica estabelecido o regulamento 

abaixo: 
 
I – Da participação: 
 
Poderão participar intérpretes amadores de todo o território Nacional, sendo: 
 
- Com idade entre 6 a 12 anos na Categoria Infantil; 
- Com idade entre 13 a 17 anos na Categoria Juvenil; 
- Com idade acima de 18 anos nas categorias: 

• Gospel Municipal; 

• Popular; 

• Nativista; 

• Sertanejo.  
 

- Na categoria GOSPEL MUNICIPAL poderão participar somente intérpretes 
amadores residentes em Irani/SC, com apresentação de comprovante de residência. 
 
As respectivas idades deverão ser comprovadas com documento de identificação com foto 
no dia da eliminatória. 

 
Nas categorias, infantil e juvenil o candidato poderá interpretar música gospel, popular, 
nativista ou sertaneja. 
 
 

• Na quarta-feira, dia 11 de setembro de 2019, acontecerá a eliminatória e 

premiação das categorias Infantil e Gospel Municipal: 

 

• Na quinta-feira, dia 12 de setembro de 2019, acontecerá a eliminatória e 
premiação da categoria Juvenil; e eliminatória da categoria Popular . 

 
 

• Na sexta feira, dia 13 de setembro de 2019, acontecerá a eliminatória das 

categorias Nativista e Sertaneja. 

 

• No sábado, dia 14 de setembro de 2019, acontecerá a final das 
categorias Popular, Nativista e Sertaneja, nesta ordem. Lembrando que 
na final o candidato interpretará a mesma música da eliminatória. 
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II– Das inscrições: 

 
As inscrições serão efetuadas exclusivamente pelo site: www.irani.sc.gov.br no link 
XXIX FIMUSI, no período de 05 de agosto de 2019 a partir das 14h00min até dia 30 de 
agosto de 2019, ás 23h59min. 
 

 

Os candidatos poderão se inscrever somente em uma categoria, exceto aos inscritos 
na categoria gospel municipal, que poderão inscrever-se em mais uma categoria. 
 
É vedada a inscrição das músicas que estão na listagem em anexo neste regulamento.  
 
 A confirmação de inscrição será encaminhado pela CCO (Comissão Central 
Organizadora), via e-mail fimusi2019@gmail.com no prazo de 2 (dois ) dias úteis. 

 
ATENÇÃO 
Inscrições limitadas  

 

• Categoria Infantil serão aceitas 20 inscrições regionais mais os 5 
classificados no Fimusinho de Irani; 

• Categoria Gospel 25 inscrições; 

• Categoria Juvenil 25 inscrições; 

• Categoria Popular 25 inscrições; 

• Categoria Nativista 20 inscrições; 

• Categoria Sertaneja 50 inscrições. 
Sendo que serão consideradas as inscrições pela ordem de data e horário e que 
tenham enviado a documentação solicitada. 
 
Em caso de desistência da inscrição, o candidato deverá comunicar à comissão 
organizadora até o dia 27 de agosto, pelo e-mail cultura@irani.sc.gov.br para que 
esta vaga novamente seja disponibilizada. 
 
Não serão aceitas inscrições fora do prazo acima previsto. 

Cada música poderá ter somente uma inscrição, respeitando à ordem cronológica para 

a efetivação da mesma. Exceto na categoria Infantil, em que será permitida a inscrição 

da mesma música desde que seja um representante do município de Irani e um 

intermunicipal. 

 
O intérprete deverá informar o nome completo (individual, dupla, trio ou grupo), bem 
como o nome artístico. 
 
No ato da inscrição, o candidato deverá informar o Tom e a Versão da música escolhida. 

 

No caso de intérprete menor de idade, deverá ser enviada no ato da inscrição uma 

autorização devidamente assinada pelos pais ou responsáveis, autorizando a 

participação no evento para o e-mail: cultura@irani.sc.gov.br. 

 

Não será disponibilizado alojamento para os intérpretes e acompanhantes. 

http://www.irani.sc.gov.br/
mailto:fimusi2019@gmail.com
mailto:cultura@irani.sc.gov.br
mailto:cultura@irani.sc.gov.br
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III - Da seleção e classificação: 
 
É permitido ao conjunto/banda a seleção durante os ensaios dos candidatos que 
participarão das eliminatórias.  
Os ensaios acontecerão no mesmo dia da apresentação. 

 
O intérprete que não participar dos ensaios da respectiva categoria inscrita será 
automaticamente desclassificado. 

 

Os intérpretes inscritos residentes em Irani, deverão preferencialmente ensaiar no 
período matutino. 

 
O intérprete que não estiver presente no ensaio quando for anunciado será 
automaticamente desclassificado. 

 
Atenção para a quantidade de intérpretes classificados e premiados: 

 

• Serão premiados os 5 primeiros colocados na Categoria Gospel Municipal. 
 

• Na categoria Infantil e Juvenil serão premiados os 5 primeiros colocados. 
Também receberá premiação mais um interprete de cada categoria (Infantil e 
Juvenil) do município de Irani que obtiverem maior pontuação. 

 
• Na categoria Popular além dos 10 classificados na eliminatória, serão 

também classificados os dois intérpretes do município de Irani que obtiverem 
maior pontuação para a final no sábado. 

 

• Na categoria Nativista além dos 5 (cinco) classificados na eliminatória, será 
classificado para a final mais 1 (um) intérprete do município de Irani que 
obtiver melhor pontuação. 

 

• Na categoria Sertaneja além dos 10 (dez) classificados na eliminatória, serão 
também classificados os dois intérpretes do município de Irani que obtiverem 
maior pontuação para a final no sábado. 

 
OBS: Estas classificações extras não impedem de haver classificados do 
município de Irani entre os 10 (dez) nas categorias Popular e Sertaneja e 
entre os 5 (cinco) classificados da Nativista. 

 
 
 
Para a classificação, serão observados os seguintes quesitos: 
  

Interpretação, Afinação, Dicção e Ritmo. 

 
As decisões do júri, em qualquer fase, serão irrevogáveis e irrecorríveis, não cabendo 
recursos. 
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Em caso de empate o critério para desempate será a maior nota no quesito AFINAÇÃO. 
Permanecendo o empate será observada a maior nota no quesito INTERPRETAÇÃO e 
se mesmo assim permanecer o empate será requerido uma nova apresentação dos 
candidatos e uma nova avaliação. 
 
 
Serão atribuídas pelos jurados, notas de 05 (cinco) a 10 (dez), podendo ser fracionadas 
em até duas casas decimais. Exemplo: 8,23. 

 

A nota final será a somatória das notas dos jurados em cada quesito, determinando a 
classificação. 

 
Nas eliminatórias serão divulgados os classificados em ordem alfabética, não sendo 
divulgado o número de pontos nem a ordem de classificação. 
 
 
Para a final do Festival, sábado dia 14 de setembro de 2019, fica definida a seguinte ordem 
de apresentações: 
 

 

1ª Final: Categoria POPULAR. 
 
2ª Final: Categoria NATIVISTA . 
 
3ª Final: Categoria SERTANEJA. 
 
 

IV - Dos horários: 

Na quarta-feira, 11 de setembro de 2019, às 19h30min eliminatória e final das 

Categorias Infantil e Gospel. 

 

Na quinta-feira, 12 de setembro de 2019, às 20h00min,  eliminatória e final da 

Categoria Juvenil e eliminatória da categoria Popular. 

 

Na sexta-feira, 13 de setembro de 2019, às 20h00min eliminatória das categorias 
Nativista e Sertaneja. 

 
No sábado, 14 de setembro de 2019, às 20h30min a grande final das categorias 
Popular, Nativista e Sertaneja, seguido de baile. 

 

V - Dos ensaios: 

 

As senhas para os ensaios serão retiradas até às 15h00min na data do ensaio de 

cada categoria impreterivelmente, ou seja, nenhum candidato que chegar após 

esse horário terá direito ao ensaio e estará automaticamente eliminado do 

festival.  
 
O início dos ensaios será às 9h00min. 
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Fará o acompanhamento e seleção dos candidatos nos ensaios eliminatórios, a BANDA 
DETROIT. 

 
No final dos ensaios será realizado o sorteio para a ordem de apresentação dos 
candidatos para sua posterior apresentação na eliminatória.  

 

Para o ensaio o candidato deverá trazer CD ou pendrive com a música que irá 

interpretar bem como 01 (uma) cópia da letra da música impressa para a BANDA fazer 

o acompanhamento e vocal (este material deverá ser entregue para a Banda caso 

solicitado). A comissão não disponibilizará equipamentos para fazer cópias. 

 
 
No momento da retirada da senha apresentar o comprovante de inscrição e documento 
de identificação com foto. 
 
Interpretes do município de Irani deverão apresentar comprovante de residência. 
Para a final será realizado novo sorteio que definirá a ordem de apresentação. 
 
 
VI - Da premiação: 
 
Fica estabelecido para o XXIX FIMUSI a seguinte premiação: 

 

 GOSPEL INFANTIL JUVENIL POPULAR NATIVISTA SERTANEJO 

1º 1000,00 900,00 1000,00 1900,00 1500,00 2500,00 

2º 700,00 600,00 800,00 1500,00 1000,00 1900,00 

3º 500,00 500,00 500,00 1200,00 900,00 1500,00 

4º 400,00 400,00 400,00 1100,00 800,00 1300,00 

5º 300,00 300,00 300,00 1000,00 600,00 1200,00 

6º  200,00 200,00 300,00 500,00 500,00 

7º    300,00  500,00 

8º    300,00  500,00 

9º    300,00  500,00 

10º    300,00  500,00 

11º    300,00  500,00 

12º    300,00  500,00 

TOTAL DE PREMIAÇÃO: 35.000,00 
 
Mais troféus para os 5 primeiros colocados de cada categoria 
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VII - Disposições gerais: 
 
Não será permitido o uso de qualquer outro tipo de acompanhamento que não seja ao 
vivo. 

 

Nas eliminatórias, o primeiro candidato a se apresentar, terá o direito de repetir a 

música na metade da eliminatória, quando será avaliado. Recurso esse não aplicável à 

final no sábado. 

 

O candidato que não estiver presente na hora em que for chamado para sua 

apresentação, tanto na eliminatória quanto na final, automaticamente estará 

desclassificado.  
 
A comissão julgadora será composta por pessoas com amplo conhecimento musical 
convidadas pela CCO. 
 
O candidato que em qualquer hipótese perturbar a ordem do festival, seja durante os 
ensaios ou na sua realização será desclassificado e poderá ser impedido de participar 
por até dois anos consecutivos. 

 

O candidato que participar do XXIX FIMUSI ao realizar sua inscrição, automaticamente 

autoriza a utilização do uso da imagem pessoal, por qualquer meio durante o FIMUSI 

ou em ocasião posterior, para fins de divulgação, realizada pelo município, ainda que 

não relacionadas a esse evento. 

 
A inscrição do candidato implica na integral aceitação do presente regulamento, bem 
como, das decisões que venham a ser tomadas pela CCO, com relação aos casos 
omissos. 

 

Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Comissão Central 
Organizadora (CCO). 
 
O regulamento do XXIX FIMUSI encontra-se na internet, no site: www.irani.sc.gov.br no 
link:  
 
 
XXIX FIMUSI 
 
Comissão Central Organizadora. 
 
cultura@irani.sc.gov.br 
 
(49) 34323208 OU 34323200 
 
VIII – É vetada a inscrição de músicas: 

• Que estejam na lista em anexo ao regulamento. (abaixo); 

• Em idiomas estrangeiros em qualquer categoria; 

• Gospel nas categorias Sertanejo e Popular. 

http://www.irani.sc.gov.br/
mailto:cultura@irani.sc.gov.br
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LISTAGEM DE MÚSICAS PARA O XXIX FIMUSI, SENDO ELAS GRAVADAS EM 

QUALQUER VERSÃO. 

 
Abandonada 
Aleluia 
América 
Apocalipse 
Ave Maria 
Cada viola que se cala 
Caminheiro 
Cidade Grande 
Circo Da Vida 
Como Nossos Pais 
Condenado por Amor 
Conquistando o Impossível 
Corações Animais 
Descansarei 
Deus Salve a América  
Dia de Formatura 
Disparada 
Evidências  
Faz um milagre em mim 
Festival de Cores 
Filho Adotivo 
Flor do Cafezal 
Força estranha  
Gaivota Dourada 
Granada 
Hino da Vitória 
História de uma gata 
Homem de Nazaré 
Manhãs de Setembro 
Mensagem do Além 
Meu Barquinho 

Mia Gioconda 
Mira Ira 
Mulher sensual 
Mulher mais sensual 
Não chores por mim Argentina 
Não deixe o samba morrer 
Negro Gato 

Negue 
Nuvem 
O amor e o poder 
O bêbado e o equilibrista 
Olhos coloridos 
Pais e filhos 
Palhaço de circo 
Por um minuto 
Porto Solidão 
Pra que? 
Pra Sempre vou te Amar 
Quando eu Chorar 
Quem é Ele 
Raridade 
Rastros na Areia 
Ressuscita-me 
Romaria 
Sabor de mel 
Sangrando 
Se Bastasse uma Canção 
Se Deus me ouvisse 
Sertanejão  
Sonda-me 
Sonho de Ícaro 
Sonhos de um Palhaço 
Soube que me amava 
Tango para Tereza 
Tocando em Frente 
Ultimo Julgamento 
Um Degrau na Escada 
Vaquejada 


