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Para adicionar suas participações no Programa Educação Médica Continuada – EMC siga os passos a 

seguir:

1. Entre no site www.einstein.br e clique em ÁREA PARA MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE
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Você será redirecionado para a página do Medical Suite.

2. Clique em EDUCAÇÃO MÉDICA e selecione a opção PROGRAMA DE PONTUAÇÃO EMC.
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Mais uma vez você será redirecionado, agora para a página do EMC. Nesta página estão todas as 

informações sobre o Programa.

3. Clique no botão ACESSE AQUI.
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4. Agora, na página do SISTEMA DE CADASTRO E RELACIONAMENTO EINSTEIN – SCRE, leia com

atenção as informações fornecidas sobre seus dados de acesso e faça seu login.
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5. No canto superior direito, clique na opção PROGRAMA EMC.
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6. Em seguida, clique em ADICIONAR EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA.

IMPORTANTE: Não clique sobre o ícone (+), apenas sobre os elementos textuais!
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Será apresentada uma tabela que deverá ser preenchida de acordo com o certificado a ser inserido.

7. Complete todos os campos aplicáveis ao evento.

Observaremos a seguir os campos
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Categoria: Tipo de evento em que participou.
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Participação: A forma como participou do evento. As opções serão diferentes de acordo com a

categoria selecionada.

Abaixo, exemplo das opções disponíveis para a categoria Eventos Científicos.

ATENÇÃO:

Existem opções para
eventos nacionais e
internacionais.

Observe qual se aplica 
à sua participação, pois 
a pontuação pode 
variar entre estes tipos.
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Descrição do Evento: Nome do evento em que participou. Procure descrevê-lo da maneira mais

completa possível. Em caso de publicações, este campo equivale ao título do documento publicado.

ATENÇÃO:

Caso existam certificados
distintos para diferentes
participações em um mesmo
evento (Por exemplo
congressista e palestrante), é
necessário distinguir a
descrição com uma palavra-
chave para que não ocorra erro
de duplicidade.

Por exemplo:

3º Congresso EMC –
Congressista

3º Congresso EMC - Palestrante
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Publicação Indexada: Se aplica apenas para a categoria de publicações.

Neste campo, indique o nome do periódico onde o documento foi publicado.
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Assunto: Recomenda-se a seleção do assunto do evento. Caso não haja opção cabível, pode-se optar

por sua especialidade profissional.

Localidade: Local onde foi realizado o evento. Caso não esteja visível no certificado, não é

necessário preenchê-lo. Este campo também não se aplica a publicações.
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Carga Horária: Duração do evento. Caso não esteja visível no certificado, preencha com a duração

estimada. Este campo é de preenchimento essencial para a categoria Cursos.

Data de Início ou Único/ Data Final: Período de realização do evento. Caso tenha sido realizado em

um único dia, repita a data no campo Data Final.
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Certificado: Anexe neste campo o certificado de sua participação. Dê preferência ao formato .pdf

pois o sistema NÃO SUPORTA arquivos em formato .doc (Microsoft Office Word).

ATENÇÃO:

- A biblioteca não recebe
mais certificados impressos
ou por e-mail, apenas em
casos especiais
ocasionados por erro no
sistema, portanto não se
esqueça de anexá-lo.

- Não anexe mais de um
certificado por vez.
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8. Finalização: Após inserir todas as informações e anexar o certificado, basta clicar no botão

SALVAR.
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Depois de salvos, os seus registros estarão disponíveis para visualização em lista, conforme

abaixo.

Caso tenha digitado alguma informação errada ou tenha inserido duas vezes a mesma

participação você poderá editar ou remover o registro a qualquer momento.



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


