
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI 

Praça dos Fundadores, 32, Centro, Itambacuri/MG   

CEP 39830-000 TEL.: (33) 35111896 

 

33º FICAN – FESTIVAL ITAMBACURIENSE DA CANÇÃO 

REGULAMENTO 

1 – O 33º FICAN - Festival Itambacuriense da Canção, será uma realização da 

Prefeitura Municipal de Itambacuri e Casa da Cultura, com o apoio da Câmara Municipal e 

MOCUJOI, em comemoração aos 150 Anos de Fundação e Evangelização da nossa querida 

Itambacuri-MG. 

2 – O evento será realizado nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2023, sempre às 20h30, 

na Praça dos Fundadores, em frente à Prefeitura Municipal. 

 

I - DAS INSCRIÇÕES: 

1. Cada concorrente poderá inscrever até 02 (duas) canções. 

2. As inscrições estarão abertas no período de 17 de fevereiro a 19 de março de 2023 e 

deverão ser enviadas através do e-mail: ficanity2023@gmail.com.  

3. É necessário que o participante confirme o recebimento da sua inscrição através do 

telefone: (33) 9 9106-5445. 

4. As canções pré-selecionadas serão anunciadas a partir do dia 25 de março, de forma 

ampla, no site da Prefeitura e nos canais oficiais de comunicação. 

 

II – INSCRIÇÕES ACEITAS: 

1. Somente será validada sua inscrição se todos os campos estiverem preenchidos e 

assinados; 

2. A música deve ser gravada em arquivo mp3; 

3. As músicas deverão ser inéditas e originais, ou seja, músicas que não tenham sido 

lançadas por gravadoras e que não contenham plagio; 

4. Serão aceitas músicas premiadas em outros festivais, exceto nos FICANs anteriores; 

5. Em hipótese alguma será efetuada a inscrição de música gospel. 

6. Pequena biografia artística do intérprete, contendo no máximo 05 (cinco) linhas. 

 

III – DA REALIZAÇÃO: 

1 – O 33º FICAN - Festival Itambacuriense da Canção será composto por três fases: 

A. Primeira eliminatória (12 canções), segunda eliminatória (12 canções) e Grande Final, 

nos dia 16 de abril de 2023. 

B. Serão apresentadas 24 (vinte e quatro) canções dentre as inscritas, onde a comissão 

julgadora escolherá 12 (doze) canções para a grande final do dia 16 de abril de 2023.  



 

    2 - É proibido o uso de “PLAY BACK ” ou pré-gravações em mídia. 

 

IV – DA PREMIAÇÃO: 

     1 – A Comissão Julgadora, escolhida pela organização do festival, atribuirá notas aos 

quesitos: letra; música e apresentação (performance) e fará a seguinte premiação: 

1º colocado: R$ 5.000,00. 

2º colocado: R$ 3.000,00. 

3º colocado: R$ 2.000,00.             

VI - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

       1 – É proibida a participação de quaisquer dos integrantes da organização do festival. 

       2 – As informações fornecidas pelos artistas ou grupos, bem como suas imagens, áudio 

e show poderão ser utilizadas pela Prefeitura de Itambacuri e Casa da Cultura para ampla 

divulgação em mídias oficiais. 

       3- Estarão à disposição dos concorrentes os seguintes itens de palco: bateria completa, 

e amplificadores de baixo e/ou guitarra, microfones e monitores. 

       4 – Será oferecida uma ajuda de custo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reis) para cada 

música concorrente.  

       5 – Se o artista for concorrer com mais de uma música, será oferecida somente uma 

ajuda de custo.  

      6 – As despesas com transporte e alimentação ficarão por conta dos concorrentes. 

      7 – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI 

Praça dos Fundadores, 32, Centro, Itambacuri/MG 

CEP 39830-000 TEL.: (33) 35111896 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

DADOS GERAIS 

(    ) Fase municipal (    ) Fase nacional 

Nome do participante: 

RG: 

CPF: 

TELEFONE PARA CONTATO: 

Autor(es): 

Letra: 

Música: 

Intérprete: 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: 

Endereço: 

Cidade: Estado: 

CEP: Telefone(s): 

Email:  

Esta Ficha pode ser reproduzida 

Declaro para os devidos fins que conheço e concordo com o disposto no regulamento do 

33º FICAN – FESTIVAL ITAMBACURIENSE DA CANÇÃO. 

________________, ____ de __________de 2023. 

______________________________________ 

                                                       Assinatura do Responsável 


