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1. APRESENTAÇÃO

O Centro Cultural Lá da Favelinha vem a público lançar seu edital de seleção de 
dançarinos de funk que tenham interesse em participar da competição Disputa 
Nervosa Municipal.

O edital ficará aberto para inscrições no período de 28 de julho a 17 de agosto de 
2020. A data programada para divulgação dos resultados é 23 de agosto de 2020.

A DispuA Disputa Nervosa Municipal é um projeto proposto pelo Centro Cultural Lá da 
Favelinha, aprovado no EDITAL Fundo Municipal de Cultura 2018-2019 de Belo 
Horizonte, oriundo da Política de Fomento à Cultura Municipal (Lei nº 11.010/2016), 
sob o número 1674/2018.

A Disputa Nervosa Municipal é uma competição amistosa entre dançarinos de 
funk, moradores de Belo Horizonte, realizada totalmente online e em etapas, que 
pretende premiar as quatro melhores performances do estilo da capital mineira.

A pA proposta tem por objetivo contribuir para a difusão da cultura do funk na capital 
mineira, fortalecendo o município de Belo Horizonte como uma referência nacional no 
segmento..

Para mais informações, acesse o perfil do evento no Instagram: 
https://www.instagram.com/disputanervosa/ 



2. OBJETIVO DO EDITAL

2.1. O presente edital tem por objetivo selecionar 72 
dançarinos de funk do município de Belo Horizonte, mais 
especificamente:

    a) 8 dançarinos de funk moradores da região Barreiro
    b) 8 dançarinos de funk moradores da região Centro-Sul
    c) 8 dan    c) 8 dançarinos de funk moradores da região Leste
    d) 8 dançarinos de funk moradores da região Nordeste
    e) 8 dançarinos de funk moradores da região Noroeste
    f) 8 dançarinos de funk moradores da região Norte
    g) 8 dançarinos de funk moradores da região Oeste
    h) 8 dançarinos de funk moradores da região Pampulha 
    i) 8 dançarinos de funk moradores da região Venda Nova

3. 3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E VEDAÇÕES

3.1. As inscrições para o presente edital são gratuitas.

3.2. Poderão participar deste presente edital dançarinos de 
funk (pessoas físicas) que:

    a) sejam maiores de 16 anos de idade;3
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a saber: (31) 98575-3584

Parágrafo Terceiro: junto ao vídeo, o candidato também 
deve se identificar pelo WhatsApp, escrevendo seu nome 
completo, exatamente como foi escrito no formulário de 
inscrição.

4.5. A inscrição somente será válida se:

    a) o     a) o formulário de inscrição for preenchido e enviado;
    b) o vídeo for enviado pelo WhatsApp junto com o nome 
completo do candidato.

4.6. No formulário de inscrição online, o candidato deve 
ainda assinalar que concorda com os seguintes pontos:

    a) que envia    a) que enviará, caso seja menor de idade, e caso seja 
selecionado, num prazo de 10 dias corridos após a 
publicação do resultado do edital, para o WhatsApp ou 
e-mail oficial da Disputa Nervosa Municipal, sua 
autorização de participação no projeto e autorização de 
uso de imagem assinados por seus pais ou representantes 
legais, com firma reconhecida em cartório (conforme 
modelo a ser disponibilimodelo a ser disponibilizado pela equipe do projeto) 
(apenas para menores de idade)5

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/cultura/2019/COMUC/Rela%C3%A7%C3%A3o%20de%20bairro%2C%20regional%20e%20territ%C3%B3rios.pdf


    b) que enviará, caso seja selecionado, num prazo de 10 
dias corridos após a publicação do resultado do edital, 
para o WhatsApp ou e-mail oficial da Disputa Nervosa 
Municipal, o comprovante de endereço que demonstre sua 
residência no município de Belo Horizonte.
    c) que au    c) que autoriza o uso das imagens em vídeo e foto 
enviadas ao projeto Disputa Nervosa Municipal, das quais 
o candidato é detentor único, a título gratuito, em 
campanhas sem finalidade comercial, em todo território 
nacional e exterior, em todas as suas modalidades e 
formas, para veiculação exclusiva pelo Centro Cultural Lá 
da Favelinha em seus projetos e ações de divulgação 
(apenas (apenas para maiores de 18 anos de idade) (para os 
menores, uma autorização idêntica deverá ser assinada 
pelos pais, caso o candidato seja selecionado);
    d) que leu, reconheceu e concordou com todos os 
termos apresentados no edital da Disputa Nervosa 
Municipal.

4.7. A equipe do projeto enviará para o e-mail cadastrado 
do candidato sua confirmação de inscrição somente 
depois de ter recebido o formulário completo e o vídeo. A 
confirmação poderá ocorrer até 72 horas depois do envio 
completo da inscrição.

4.8. O resultado da seleção será publicado no perfil do 
Instagram oficial do projeto no dia 23 de agosto de 2020.

4.9. Os organizadores do Edital poderão prorrogar os 
prazos de inscrição e a data de divulgação do resultado, 
caso julguem necessários. Caso isto ocorra, as novas datas 
serão publicadas no perfil do Instagram oficial do projeto

4.10. A sele4.10. A seleção do candidato por meio deste edital não 
condiciona pagamento de cachês ou valores por sua 
participação na Disputa Nervosa. Esta obrigação somente 
ocorrerá para os quatro primeiros colocados da 
competição.

5. FORMATO DA COMPETIÇÃO

5.1.  A Dispu5.1.  A Disputa Nervosa Municipal será realizada em quatro 
etapas: etapa do edital, etapa regional, etapa semifinal e 
etapa final.

5.2. ETAPA DO EDITAL

5.2.1. Trata-se da presente etapa. Serão selecionados 72 
dançarinos de funk de Belo Horizonte (8 por regional), 
conforme exposto na seção 2 do presente edital.6



5.2.2. As 8 melhores performances de cada regional 
passarão para a próxima etapa (para a Etapa Regional), de 
acordo com a avaliação dos vídeos enviados pelos 
participantes feita pela comissão curadora, conforme 
exposto na seção 4.4 e seção 8, abaixo.

5.3. ETAPA REGIONAL

5.3.1. Os 8 5.3.1. Os 8 participantes selecionados de cada regional do 
município por meio deste edital competirão entre si numa 
etapa chamada REGIONAL, a fim de garantirem uma vaga 
na etapa semifinal.

5.3.2. Na 5.3.2. Na Etapa Regional, serão selecionados 2 
participantes de cada regional para avançarem à etapa 
semifinal. Os demais participantes de cada regional serão 
desclassificados e eliminados da competição.

5.3.3. Nessa 5.3.3. Nessa etapa, conforme orientações formais que 
serão enviadas a cada participante pela equipe do projeto, 
os competidores deverão gravar três vídeos, de 60 
segundos cada um, com suas performances de danças do 
funk, e encaminhá-los previamente para o número do 
WhatsApp oficial da Disputa Nervosa Municipal. Ver 
cronograma na seção 6 abaixo.

5.3.4. Nessa etapa, também, o participante deverá ainda 
gravar um vídeo de até 90 segundos, falando sobre: (I) 
como começou a dançar funk e (II) como a epidemia do 
COVID-19 está afetando a sua vida.

PParágrafo Único: esse vídeo de conteúdo pessoal não será 
levado em conta na análise técnica da comissão curadora 
do projeto. No entanto, suas imagens serão utilizadas na 
etapa semifinal, caso o participante avance, em uma 
apresentação pessoal ao público que realizará a votação 
popular.

5.3.5. A equipe do p5.3.5. A equipe do projeto reunirá todos os vídeos dos 
participantes da regional e realizará uma live para cada 
regional, na qual exibirá as performances gravadas de 
cada participante para a comissão curadora e para o 
público.

5.3.6. Como são 8 5.3.6. Como são 8 participantes por regional, realizaremos 
um sorteio na hora, ao vivo, a fim de fechar as chaves da 
competição regional, isto é, os 8 participantes disputarão, 
nessa etapa, em confrontos 1 x 1. O melhor de cada 
disputa segue para a próxima chave, da seguinte forma:

    a) Será feito um primeiro chaveamento, de 4 x 4, tendo 4 7



vencedores.
    b) Será feito um segundo chaveamento, de 2 x 2, tendo 2 
vencedores.
    c) Será feito um terceiro chaveamento, de 1 x 1, tendo 1 
vencedor.

PParágrafo Primeiro: a comissão curadora, formada por 
cinco curadores, avaliará, na hora e ao vivo, cada 
performance exibida em vídeo. Cada curador concederá 
um ponto para a melhor performance dentre os dois 
candidatos. Assim, o participante que somar três pontos 
avançará para a chave seguinte. O participante que perder 
nessa disputa será eliminado da competição.

PParágrafo Segundo: os participantes disputarão um contra 
o outro com seus vídeos enviados. Em cada chave, será 
utilizado apenas um vídeo de um participante contra um 
vídeo de outro participante. Como são três chaves nessa 
etapa Regional (4x4 // 2x2 // 1x1), serão utilizados, ao total, 
três vídeos de cada participante, um em cada chave.

PParágrafo Terceiro: a equipe do projeto também sorteará, 
na hora, qual dos três vídeos enviados pelo participante 
será utilizado em cada chave. Quando um vídeo for 
utilizado, ele não poderá mais ser repetido.

Parágrafo Quarto: os dois participantes que chegarem ao 
chaveamento final (1 x 1) já estarão classificados para a 
etapa semifinal da Disputa Nervosa Municipal. Ainda 
assim, haverá uma disputa entre eles para definir o 
vencedor simbólico da etapa regional.

PParágrafo Quinto: a comissão curadora da Etapa Regional 
será a mesma que foi formada para esse edital (conforme 
cláusula 8.1); e avaliará as performances dos participantes 
nessa Etapa Regional com base nos mesmos critérios 
expostos na cláusula 8.3.

PParágrafo Sexto: o vencedor de cada Etapa Regional 
ganhará um brinde simbólico, a ser definido pela equipe 
do projeto.

PParágrafo Sétimo: as datas e horários das lives serão 
divulgadas no Instagram e Facebook oficial da Disputa 
Nervosa e os participantes receberão, por e-mail, as 
informações de hora e link de acesso. Os vídeos das lives 
ficarão permanentemente online no canal do Youtube da 
Disputa Nervosa. As lives serão abertas a todo o público.

5.4. ETAPA SEMIFINAL
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5.4.1. Em cada regional, teremos 2 classificados para a 
etapa semifinal. Portanto, serão, ao todo, 18 
semifinalistas.

5.4.2. Os 18 semifinalistas deverão gravar três vídeos, a 
saber:

    a) Dois vídeos se    a) Dois vídeos separados de aproximadamente 90 
segundos, apresentando todo seu repertório de danças do 
funk;
    b) Um vídeo de ap    b) Um vídeo de apresentação de aproximadamente 4 
minutos: neste vídeo, é esperado que os participantes 
falem sobre: (I) onde vivem e como é a sua comunidade; 
(II) com quem vivem e como é o seu dia-a-dia; (III) com que 
trabalham e/ou estudam; (IV) como é a sua relação na 
comunidade; (V) qual a importância do funk na sua vida; 
(VI) quais são seus planos para o futuro, tanto na dança 
quanquanto fora dela; (VII) entre outras informações que julgar 
relevante.

Parágrafo Primeiro: a equipe do projeto realizará 
orientações adicionais aos participantes antes do início 
dessa etapa, por meio de uma live fechada que será feita 
com todos os semifinalistas. A equipe do projeto enviará o 
convite da live pelo WhatsApp cadastrado de cada um dos 9

https://www.ladafavelinha.com.br


horas do período da votação popular no dia 29 de 
novembro de 2020. A data e horário da live será 
amplamente divulgada nas redes sociais da Disputa 
Nervosa Municipal e site do Centro Cultural Lá da 
Favelinha.

5.5. FASE FINAL

5.5.1. Os qu5.5.1. Os quatro candidatos com mais votos na fase 
semifinal disputarão, na fase final, o título da Disputa 
Nervosa Municipal.

5.5.2. A fase final ocorrerá em uma live aberta e pública, 
cujo horário será divulgado nas redes sociais oficiais e no 
site do Centro Cultural Lá da Favelinha, além pelo 
WhatsApp e e-mail dos participantes.

5.5.3. Como são 4 5.5.3. Como são 4 participantes, realizaremos um sorteio 
na hora, ao vivo, a fim de fechar as chaves da competição 
final, isto é, os participantes disputarão, nessa etapa final, 
em confrontos 1 x 1. O melhor de cada disputa segue para 
a próxima chave, da seguinte forma:

    a) Será feito um primeiro chaveamento, de 2 x 2, tendo 2 
vencedores.10
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5.5.6. Os finalistas deverão participar, ao vivo, da live, a fim 
de conceder entrevistas e comentários sobre sua 
participação.

5.5.7. Depois da ap5.5.7. Depois da apresentação de cada uma das chaves 
(isto é, dos dois vídeos de cada participante), será aberta 
uma votação popular, que terá duração de 7 minutos cada 
uma. No término desse tempo, o participante mais votado 
de cada chave segue para a última chave, a fim de 
disputar a 1ª colocação da competição. 

5.5.8. Os dois 5.5.8. Os dois participantes menos votados na chave 
anterior disputarão pela 3ª colocação da competição: 
serão exibidos os dois vídeos restantes de cada um deles e, 
depois de serem exibidos, ao vivo, também será aberta 
uma votação popular, que terá duração de 7 minutos. O 
participante com maior número de votos será o 3º 
colocado da Disputa Nervosa Municipal.

5.5.9. A última cha5.5.9. A última chave, a dos mais bem votados no 
chaveamento 2 x 2, será idêntica à anterior: serão exibidos 
os dois vídeos restantes de cada participante e, depois de 
serem exibidos, ao vivo, também será aberta uma votação 
popular, que terá duração maior, de 15 minutos. O 
participante com maior número de votos será campeão11



‘AÇÃO

Abertura do edital para 
inscrições online

Divulgação do resultado do 
edital

Envio pelos selecionados de Envio pelos selecionados de 
materiais comprobatórios de 
endereço e autorização dos 
pais (caso menor de idade)

Divulgação final dos 
selecionados pelo edital

Envio de vídeos gEnvio de vídeos gravados pelos 
participantes para a fase 
regional

Realização das 9 lives da fase 
regional

Envio de vídeos gEnvio de vídeos gravados pelos 
participantes para a fase 
semifinal

PERÍODO

28 de julho a 17 de 
agosto de 2020

23 de agosto de 2020

23 de agosto a 
02 de s02 de setembro de 
2020

04 de setembro de 
2020

04 de setembro a 11 de 
setembro de 2020

14 de s14 de setembro a 01 de 
novembro de 2020

01 a 10 de novembro 
de 2020
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6.2. As datas indicadas acima podem sofrer alterações, 
caso a equipe do projeto Disputa Nervosa considere 
relevante. Caso isso ocorra, um novo cronograma será 
divulgado no site oficial do projeto e nas redes sociais 
oficiais da Disputa Nervosa Municipal.

6.3. 6.3. As datas e horários das lives serão divulgadas no 
Instagram e no Facebook oficial da Disputa Nervosa 
Municipal, e os participantes receberão, por e-mail, as 
informações e link de acesso. O vídeo da live ficará 
permanentemente online no canal do Youtube da Disputa 
Nervosa.

Divulgação dos vídeos para 
votação popular: fase semifinal

Divulgação dos 4 finalistas da 
Disputa Nervosa

Envio de vídeos para a fase final

Realização da final da Disputa 
Nervosa

25 a 29 de novembro 
de 2020

29 de novembro de 
2020

29 de novembro a 8 de 
dezembro de 2020

13 de de13 de dezembro de 
2020

7. PREMIAÇÃO

7.1. Haverá premiação para os quatro primeiros colocados 
da Disputa Nervosa Municipal, da seguinte forma:

    a) 1º colocado: 5 mil reais
    b) 2º colocado: 2 mil reais
    c) 3º colocado: 700 reais
    d) 4º     d) 4º colocado: 300 reais

7.2. Esses valores serão repassados aos finalistas, até 30 
dias após o encerramento da competição, mediante 
formalização de documentos exigidos entre as partes e a 
legislação vigente, com as devidas retenções de impostos, 
caso sejam necessárias.

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E COMISSÃO CURADORA

8.1. A Comissão 8.1. A Comissão Curadora será formada pelas seguintes 
pessoas:

    a) Tiphany Gomes;
    b) Dudu Sorriso;
    c) Samara Oliveira;
    d) Negona Dance;13



    e) Cysi dos Anjos.

8.2. Essa comissão avaliará a performance dos 
participantes nas seguintes etapas: (I) Etapa do Edital e (II) 
Etapa Regional.

8.3. A Comissão 8.3. A Comissão Curadora levará, em consideração, os 
seguintes critérios na análise da performance dos 
participantes:

    a)     a) Técnica: habilidade em apresentar uma base sólida e 
também fazer uso de movimentos consagrados de 
diferentes modalidades do funk, como o Passinho Foda, 
Passinho do Romano, Passinho de BH, Brega Funk, dentre 
outros.
   b) Musicalidade: habilidade de se conectar com a 
música, fazendo um diálogo com o ritmo e com o tempo;
   c) In   c) Inovação: a apresentação de movimentos 
inesperados, isto é, uma capacidade de demonstrar sua 
criatividade na performance;
   d) Expressão: capacidade de utilizar todo o corpo e 
também gestos e expressões faciais.

8.4. Cada um desses critérios será pontuado com uma 
nota de 1 a 10 por cada curador para cada 

vídeo/performance. As notas dos critérios serão somadas. 
Portanto, como são quatro critérios, cada performance 
(cada vídeo) terá uma nota de até 40 pontos, por curador. 
Em seguida, as notas dos curadores serão somadas para 
resultar numa nota final de cada performance (cada vídeo 
enviado). Como são cinco curadores, cada performance 
(vídeo) terá uma nota de até 200 pontos.

8.5. Caso 8.5. Caso tenha havido empate entre os candidatos, os 
curadores realizarão votos simples. Como são cinco os 
curadores, aquele que obter três votos será o vencedor.

8.6. É ne8.6. É necessário que os vídeos das performances sejam 
gravados sem cortes e sem quaisquer edições, tais como: 
inserção de letterings, melhoramentos gráficos, inclusão 
de fundos artificiais, etc. Caso haja qualquer tratamento 
das imagens, os vídeos poderão ser desconsiderados.

8.7. Não se8.7. Não serão aceitos vídeos com duração de mais ou 
menos 7 segundos do tamanho proposto. Portanto, serão 
aceitos nos vídeos:

    a) de aproximadamente 80 segundos: 73 a 87 segundos
    b) de aproximadamente 60 segundos: 53 a 67 segundos
    c) de aproximadamente 90 segundos: 83 a 97 segundos14



8.8. Todos os vídeos enviados para a Disputa Nervosa 
Municipal devem ser gravados especificamente para o 
projeto. Portanto, não serão aceitos vídeos antigos ou já 
publicados em outros canais.

8.9. 8.9. Todos os vídeos que serão enviados ao projeto podem 
ser gravados com câmeras de celular ou outras câmeras; e 
a qualidade da imagem e do áudio não serão levados em 
conta para a análise, desde que não prejudique a 
percepção do conteúdo pela comissão. Isto é, a imagem 
pode estar em baixa qualidade, mas questões como perda 
de foco, pixelização ou cortes acidentais podem prejudicar 
a pea percepção da comissão sobre a performance do 
candidato.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

9.1. A Disputa Nervosa Municipal envolverá apenas 
moradores do município de Belo Horizonte. Moradores de 
outras cidades da região metropolitana não podem 
participar.

9.2. Todo material enviado pelos candidatos/participantes 
pode ser utilizado pelo Centro Cultural Lá da Favelinha, 
por prazo indeterminado, sem que haja finalidades 15
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9.8. Está vedada a participação de alunos atuais do Centro 
Cultural Lá da Favelinha na competição da Disputa 
Nervosa Municipal.

9.9. Uma vez enviados o formulário e os vídeos, não será 
permitido que o candidato realize qualquer modificação 
sem autorização e aprovação prévia da equipe do projeto.

9.10. Não é de 9.10. Não é de responsabilidade do projeto Disputa 
Nervosa Municipal problemas de ordem técnica que 
possam ocorrer durante a inscrição da proposta e envio 
de vídeos.

PParágrafo Único: o projeto se dispõe a contribuir para 
tentar sanar problemas de ordens técnicas dos 
candidatos, tais como: falta de acesso à internet, falta de 
acesso à tecnologia de gravação/celulares, dificuldades de 
operação e gravação de vídeos, dificuldades de operação 
de envio dos vídeos; desde que o candidato/participante 
entre em contato, por meio do Whastapp oficial do 
prprojeto, num prazo de 5 dias antes do fim do prazo de 
envio dos materiais.

9.11. Caso a equipe do projeto identifique qualquer 
tentativa ou manifestação de violação das regras deste 16
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Belo Horizonte, 28 de Julho de 2020

DISPUTA NERVOSA
Centro Cultural Lá da Favelinha 
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