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Para emitir seu relatório de participações no Programa Educação Médica Continuada – EMC siga os 

passos a seguir:

1. Após fazer login no sistema, selecione o ano no qual deseja emitir o relatório.
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Após a seleção, todas suas participações referentes ao ano aparecerão em lista.

2. Clique em RELATÓRIO PONTUAÇÃO EMC
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Um gráfico será gerado com a pontuação de todos os ciclos em que já tenha participado.

4. Para gerar o relatório de um ano em especial, clique sobre o ciclo desejado (Utilizaremos o 

ano de 2014 como exemplo, portanto, 12º ciclo)
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ATENÇÃO:

Cada ano equivale a um
ciclo.

2015 corresponde ao
13º ciclo do EMC
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Após selecionar o ciclo, a relação de suas participações surgirá na tela, onde poderá selecionar a

opção de IMPRESSÃO. Após a consulta, basta clicar em FECHAR.
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Tendo atingido a meta do ciclo, você poderá também emitir o certificado de participação no EMC.

1. Para tal, clique em RETORNAR.
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Retorne à área do ciclo em que deseja gerar o certificado.

2. Clique em EMITIR CERTIFICADO.

LEMBRE-SE

A emissão de certificado
só é possível àqueles que
atingiram a meta no
ciclo.
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Após clicar em EMITIR CERTIFICADO uma nova guia será aberta com o certificado de participação no

ciclo em formato .pdf. Você poderá salvá-lo ou imprimi-lo.



Dúvidas?
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Estamos à disposição para auxiliá-los e sanar suas dúvidas.

Entre em contato conosco pelos seguintes meios:

Telefone: 2151.8510

Ramal: 78510

E-mails: emc@einstein.br

sheila.maria@einstein.br

Se preferir, agende um horário para ser atendido pessoalmente.

Estamos na Biblioteca Central Lieselotte Adler Z’L, 2º Subsolo – Bloco A

O atendimento é feito de segunda à quinta-feira, das 07h às 17h e às sextas-feiras das 07h às 16h.

Educação Médica Continuada
Para você cuidar da carreira com o mesmo cuidado que dedica a seus pacientes


