
 

 

REGULAMENTO GERAL DO XVII FIMUSA 

FIMUSA- FESTIVAL IRATIENSE DE MÚSICA SACRA 

GRUPO JOVENS DA LUZ 

Paróquia Nossa Senhora da Luz – Irati-PR 

Diocese de Ponta Grossa – Paraná 

 

OBJETIVOS: 

*integrar as diversas comunidades de jovens; 

*levar as comunidades a um aprofundamento espiritual através da música, fazendo-as 

participar assim da vida atual da IGREJA; 

*ampliar o repertório de músicas com mensagens cristãs. 

 Dos objetivos enumerados se  conclui que deverão prevalecer as atividades de escuta 

e de valorização. A classificação das melhores músicas pretende ser  uma forma comunitária 

de reconhecimento e distinção. 

Promoção e Organização  

 -Grupo Jovens da Luz- Paróquia Nossa Senhora  da Luz – Irati-PR 



 -Comissão Organizadora 

 

Data :  16 de junho de 2019 

Início: 13h 

Local: Centro de Eventos Italiano 

Para as inscrições : 

 I-Preenchimento da ficha de inscrição online correta e integral (ver anexo). 

 II- Enviar a letra contendo acompanhamento cifrado e partitura da música, se houver. 

Também a Comunidade ou Grupo de Jovem que representa, bem como a cidade, nome dos 

(das) autores (as) da letra e da música, nome dos intérpretes. Se o grupo tiver um nome 

fantasia, favor anexar. 

 III- Enviar mídia da música no e-mail fimusafestivaliratiense@hotmail.com 

juntamente com o contato de dois responsáveis. 

              IV- Cronograma: 

                    Dia 10/03/2019 – Anúncio comunitário do XVII FIMUSA 

                    Dia  18/03/2019 - Lançamento e divulgação do XVII FIMUSA e seu regulamento 

                    Período de inscrições : 21/04/2019 (0h) até dia 05/05/2019 (23h59). 

O XVII  FIMUSA acolherá 15 músicas, 1 por grupo. Prevalecerá a Ordem de Inscrição e será 

validada, desde que esteja de acordo com o regulamento, ou seja, composição inédita (letra e 

música), de mensagem cristã. Portanto, previsto um tempo razoável para preparação e 

inscrição. À medida que a C.O. avaliar e validar,   as inscrições serão confirmadas através do 

Facebook  para conhecimento de todos e contato direto com os participantes. Uma vez 

completadas as 15 músicas,  encerram-se as inscrições, podendo, obviamente,  acontecer 

antes do prazo final dado por este regulamento.  

Premiação : 

Serão premiados os classificados de 1º a 3º lugares, além de premiação especial para o 

“melhor Arranjo”, “melhor Interpretação“, “melhor composição” e “melhor Torcida”. A torcida 

será julgada segundo o critério que vise a melhor confraternização e manifestação de maior 

alegria sem prejuízos na apresentação dos demais grupos. 

Ao final do “Evangeliza Show” do DIEGO FERNANDES, far-se-á a divulgação dos 

vencedores e as premiações. 

 A todos os grupos participantes caberá o “Troféu Participação”. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 *Obrigatoriamente os participantes deverão representar um grupo de Jovens ou  uma 

Comunidade Cristã. Cada grupo só poderá inscrever UMA música. 

 *Deverão, para efeito de validade, serem inéditas letra e música para o XVII FIMUSA, 

inclusive em relação aos concursos anteriores deste Festival; 

 *Obrigatoriamente letra e música deverão ser de sentido cristão. Não será admitido 

plágio nem de letra, nem de música, sendo que caso seja detectado violação deste item,  a 

música automaticamente será desclassificada. 

 * O material enviado, bem como os direitos de uso das músicas serão transferidos para 

interesse da Comissão. Veja adiante considerações a respeito. 

 *Será permitido às torcidas o uso de instrumentos para animação, desde que estes 

não interfiram na apresentação das músicas, podendo, a critério dos jurados, haver perda de 

pontos ou mesmo desclassificação para o grupo que transgredir esta norma.  Às torcidas não 

será permitido manifestação em local que possa atrapalhar o público e/ou  jurados. 

 *A equipe de apoio deixará reservado o período das 08h às 11h para passagem de som 

das bandas que irão se apresentar. Das 11h às 12h o horário está reservado para a banda do 

cantor Diego Fernandes.  

 *Todos os grupos participantes deverão obrigatoriamente trazer seus instrumentos 

musicais; exceção será uma bateria que a C.O. deixará à disposição. 

 *Somente serão aceitas para este FESTIVAL, canções que sigam as orientações deste 

regulamento. 

  *Somente à Comissão organizadora cabe o direito de alterar  o regulamento do XVII 

FIMUSA. Caso seja  necessário será feito com antecedência e informado. 

 *Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora. 

 

JURADOS: 

 Serão escolhidos pela Comissão Organizadora. Os mesmos serão pessoas capacitadas, 

inclusive portadores de um “Curriculum” que os qualifiquem e uma análise e julgamento o 

mais criterioso possível. A presidência do júri caberá à pessoa indicada pela Comissão 

Organizadora ou por decisão dos componentes do juri. 

 FIMUSA 

 fimusafestivaliratiense@hotmail.com 

 Pedimos para que todos tragam um documento de identificação (RG ou Carteira 

Nacional de Habilitação), em caso de necessidade. 


