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Edital do Campeonato BrasileURO 2021  

XXXVIII Congresso Brasileiro de Urologia 

 
A Sociedade Brasileira de Urologia torna pública a abertura do Edital do Campeonato BrasileURO 

2021 que acontecerá durante o XXXVIII Congresso Brasileiro de Urologia, na cidade de Brasília, 

DF, de 12 a 15 de dezembro de 2021.  

 

Coordenadores do Campeonato BrasileURO 2021: 

 

Dr Marcelo Esteves Chaves Campos 

Dr Marcelo Langer Wroclawski 

Dr Breno Santos Amaral 

Dr Daniel Luiz Paulillo 

Dr Alan Roger Gomes Barbosa 

Dr Lucas Teixeira e Aguiar Batista 

 

 

Art 1˚ - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

1.1 A SBU propõe o Campeonato BrasileURO 2021, competição nacional entre médicos residentes 

de perguntas e respostas sobre temas de urologia e curiosidades. 
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1.2 Todos os ATUAIS residentes de Programas de Residência Médica em Urologia (PRMU) 

(previsão de término da residência entre 2022 e 2024) poderão participar do Campeonato 

BrasileURO 2021.  

1.3 Todos os participantes deverão obrigatoriamente estar inscritos no Congresso Brasileiro de 

Urologia 2021 e deverão ser membros aspirantes adimplentes da SBU. 

1.4 Para formalização da inscrição deverá ser apresentada 1 (UMA) carta de indicação assinada pelo 

chefe do Programa de Residência Médica em Urologia da instituição credenciada pela SBU, 

constando o(s) nome(s) do(s) residente(s) participante(s). 

1.5 Os participantes deverão criar seus APELIDOS, que serão utilizados durante o Campeonato 

BrasileURO 2021. ATENÇÃO: O APELIDO escolhido deverá ser exatamente o mesmo que 

será utilizado no dia do Campeonato, após a inserção do “PIN do jogo”, sendo exposto 

durante a competição.  

1.6 Apenas os três primeiros colocados terão seus nomes reais e os nomes das instituições do PRMU 

correspondentes divulgados ao final do campeonato. 

1.7 As informações individuais de cada participante e a carta de indicação assinada pelo chefe do 

PRMU deverão ser enviadas ao e-mail cbu@rvmais.com.br até 15 de novembro de 2021. Não 

serão recebidas as informações enviadas após essa data e em quaisquer outras plataformas ou e-

mails, estando o residente, automaticamente, excluído de participação. 

1.8 Cada residente deverá enviar 1 (UM) e-mail para inscrição no Campeonato e deverá seguir as 

seguintes orientações:  

- Assunto do e-mail: “Campeonato BrasileURO 2021 (APELIDO) ”. 

- Corpo do e-mail deve conter apenas: APELIDO (DESTAQUE EM NEGRITO E 

SUBLINHADO): nome completo, ano de início da residência, e-mail, celular, instituição 

vinculada. PRMU (local). Em anexo, carta de indicação assinada pelo chefe do PRMU. 

1.9  Alterações posteriores no APELIDO não serão permitidas após o envio do e-mail. As 

informações fornecidas são de inteira responsabilidade do participante, cabendo ao mesmo 

conferir todos os dados antes de efetuar a submissão.  

1.10 Cada participante poderá participar com apenas 1 (UM) APELIDO e representar apenas 1 

(UMA) instituição. 

1.11 O descumprimento de qualquer item acima acarretará em eliminação do participante da 

competição. 

 

Art 2˚ - REGRAS  
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2.1 O Campeonato BrasileURO 2021 será HÍBRIDO e os residentes poderão participar de forma 

ON-LINE ou PRESENCIAL. 

2.2 O Campeonato acontecerá durante o CBU 2021 e a data e horário do evento será posteriormente 

divulgado no site www.cbu2021.com.br. 

2.3 Todas as perguntas do Campeonato serão elaboradas antecipadamente por urologistas designados 

pela SBU e serão apresentadas pelo aplicativo de interatividade on-line “Kahoot!”. 

2.4 Os participantes da forma ON-LINE obrigatoriamente deverão ter disponíveis 2 (DOIS) 

dispositivos eletrônicos (desktop, notebook, celular, tablet) com acesso à internet para o 

Campeonato. Um dispositivo será para acesso ao evento e visualização das perguntas e o outro 

será para marcação das respostas.  

2.5 Os participantes da forma PRESENCIAL obrigatoriamente deverão ter disponíveis 1 (UM) 

dispositivo eletrônico (desktop, notebook, celular, tablet) com acesso à internet para marcação 

das respostas durante o Campeonato. A visualização das perguntas será por telão em local próprio 

do CBU 2021 divulgado posteriormente. 

2.6 Para marcação das respostas, os participantes deverão entrar no site https://Kahoot.it no dia e 

horário programado do Campeonato BrasileURO 2021. O acesso ao site para marcação das 

respostas será de responsabilidade exclusiva dos participantes. 

2.7 Após acesso ao site https://Kahoot.it, os participantes deverão inserir o “PIN do jogo” que será 

disponibilizado no dia do evento e escrever o APELIDO cadastrado previamente pelo e-mail de 

inscrição. Em caso de APELIDO cadastrado não correspondente ao utilizado no dia do evento, o 

participante será desclassificado. 

2.8 A competição terá 30 (TRINTA) perguntas OBJETIVAS, cada uma com quatro alternativas 

para respostas representadas por cores. 

2.9 Os participantes terão um tempo máximo de 20 segundos para a resposta de cada pergunta. 

2.10 Os participantes deverão marcar a cor correspondente a resposta que julgarem corretas. As 

pontuações serão atribuídas de acordo com o acerto e velocidade de marcação das respostas. 

2.11 Os três primeiros colocados serão premiados e o participante com o maior total de pontos ao 

final do Campeonato BrasileURO 2021 será considerado o campeão. 

2.12 Cada residente receberá 1 (UM) certificado constatando a participação no Campeonato 

BrasileURO 2021, que acontecerá durante o XXXVIII Congresso Brasileiro de Urologia. Além 

disso, serão premiados, com certificados específicos, os três primeiros colocados. 

2.13 As datas, os horários, o formato, os tempos estipulados e quantidade das perguntas poderão 

ser alterados pela comissão organizadora e avisados aos participantes no dia do evento. 

 

http://www.cbu2021.com.br/
https://kahoot.it/


 

  4 

Art 3˚ - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

3.1 A participação no Campeonato BrasileURO 2021 implica em total conhecimento do edital e 

aceitação de todos os itens deste regulamento.  

3.2 O não cumprimento das regras, das datas de inscrição dos participantes, da completude dos dados 

solicitados e das condições estipuladas nesse instrumento resulta na desclassificação do participante.  

3.3 Casos omissos neste edital serão analisadas pela comissão organizadora do CBU 2021. 

3.4 As dúvidas em relação a qualquer item deste edital serão respondidas via e-mail: 

cbu@rvmais.com.br 

3.5 Mais informações sobre o evento no site: https://www.cbu2021.com.br 

3.6 É de inteira responsabilidade dos participantes arcar com todos os custos individuais durante à 

competição, como: inscrições, transporte, hospedagem, alimentação. 

 

Comissão Organizadora do CBU 2021 

https://www.cbu2021.com.br/

