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Normas para submissão de vídeos 

 

Visão Geral  

O Congresso Internacional de Cirurgia Torácica Robótica Einstein traz ao público atualizações e 

reflexões neste tópico tão relevante nos dias de hoje. O Einstein reúne profissionais de diversas 

áreas para refletir sobre o crescimento e os benefícios da Cirurgia Torácica Robótica em 

hospitais.  Integrado a este panorama, momentos reservados para discussão e integração dos 

participantes. Uma oportunidade única para troca de experiências multidisciplinares em Cirurgia 

Robótica. 

A apresentação de vídeos faz parte das atividades e oferecerá aos autores a oportunidade de 
compartilharem com os participantes do evento suas experiências, projetos, pesquisas e 
avanços científicos.  
 
Os vídeos não deverão fazer propaganda de produtos ou serviços. Para essa finalidade, o evento 
contará com espaços específicos para exposição e relacionamento.  
 
O objetivo do vídeo deverá ser promover e melhorar o atendimento de saúde utilizando os 
princípios da Cirurgia Robótica. 
 
 

Critérios para submissão de vídeos 

Todos os vídeos deverão ser enviados conforme a seguinte estrutura: 

• A identificação dos autores deverá ser enviada no corpo do e-mail, com nome, 

sobrenome e filiação de cada autor; 

• O título do vídeo deverá nomear o arquivo enviado; 

• Áreas: serão aceitos vídeos que apresentarem projetos nas áreas de saúde, 

educação, assistencial e social; 
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Critérios para produção e aceitação de vídeos 

Somente serão aceitos os vídeos que atenderem aos requisitos abaixo descritos: 

• Envio através do e-mail do evento:  congressotoracica@einstein.br 

• O arquivo final será utilizado para a apresentação no evento, deverá ser enviado até o 

dia 03 de junho de 2022; 

• Conformidade com os temas abordados em Cirurgia Torácica Robótica; 

• Qualidade e teor científico, educacional e/ou social; 

• Atender aos aspectos éticos e legais da profissão.  

• Cada autor é responsável pela produção do vídeo, conforme formato a seguir:  

✓ Tipo de arquivo: MP4 (h.264) ou AVI  

✓ Tempo máximo: 5 - 7 minutos 

✓ Tamanho não pode exceder 100mb 

 

• O vídeo deverá conter em seus créditos as seguintes informações: título do trabalho, 

nome, sobrenome e filiação de cada autor; 

• Procure fazer um vídeo atrativo, criativo que desperte a atenção e comunique com 

clareza os principais pontos de seu trabalho.  

 

 Apresentação dos vídeos aprovados 

• O responsável pela submissão receberá por e-mail o status de envio e aceitação de seu 

vídeo. 

• Após o aceite do trabalho, não será permitido editar qualquer informação, incluindo a 

retirada/inclusão de autores;  

• A apresentação dos 16 melhores vídeos ocorrerá: 8 apresentações no dia 16 de junho 

de 2022, das 13h30 às 15h30 e 8 apresentações no dia 17 de junho de 2022, das 16h às 

18h, durante o Congresso.  

 

Inscrição no Simpósio 

• O autor principal deverá, obrigatoriamente, estar inscrito no evento 
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