
Manual submissão de Vídeos-respostas

maratona nacional de casos radiológicos



Você está recebendo uma das provas da Maratona Nacional de Casos Radiológicos do 
ATUALIZA 22

Atenção ao formato de respostas das provas:
a) Vídeo gravado com até 90 segundos de duração para resposta de cada caso (atenção –

modificamos de 60 segundos para 90 segundos)

b) As respostas de cada caso que compõe a prova devem ser feitas em vídeos separados

c) Após a confecção do vídeo vocês deverão entrar no website 
https://rvmais.iweventos.com.br/maratona-atualiza22

d) O vídeo poderá ser nos formatos mp4, avi, mov, wmv.... Dentre outros

e) Observação: não há mais necessidade de postar no youtube

f) Cada vídeo deverá ser inserido na plataforma conforme telas a seguir.

ATENÇÃO: Vídeos respostas maiores que 90 segundos serão desclassificados!

Bem-vindo(a) à Maratona do ATUALIZA22



E-mail fornecido RV+ Senha fornecida RV+



Clique 
aqui



Para 
submeter 

seu 
vídeo....

(avi, mp4, 
mov)

Atenção:
Submeta um vídeo por vez. 
Todos devem ser submetidos 

até a data limite as 23h59



Não 
esqueça 
de clicar 

aqui....

Depois.... 
Aqui...



Esta página estará preenchida previamente com 
os dados da sua Filiada. Salve e prossiga.



Preencha com o número da 
prova/caso/estado conforme exemplo



Selecione seu 
vídeo no seu 

computador....
(avi, mp4, mov)



Pronto!

Aguarde o carregamento 
total do vídeo!



Os prazos e calendários da Maratona devem ser rigorosamente respeitados, sem serem 
aceitas justificativas para entregas de casos ou respostas fora da data estipulada.

A comissão avaliadora das provas da Maratona irá avaliar as respostas através dos
seguintes critérios e atribuir a pontuação:

1. Descrição dos achados radiológicos (0 a 1 ponto)
2. Diagnósticos diferenciais (0 a 1 ponto)
3. Diagnóstico definitivo (0 ou 1 ponto)

ATENÇÃO: Aquela sociedade que entregar o vídeo-reposta no menor tempo E com todos os 
critérios anteriores adequados (resposta correta) receberão 1 PONTO EXTRA. A hora  de 
submissão da resposta na plataforma será considerada para julgar o primeiro recebimento

Bem-vindo(a)à Maratona do 
ATUALIZA22




