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PUC MINAS CAMPUS POÇOS DE CALDAS INSTITUTO 
DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

Poços de Caldas, 13 de julho de 2021. 

De: Profa. Dra. Thatia Regina Bonfim 

Curso de Medicina da PUC Minas campus Poços de Caldas 

Docente-Responsável pelo Comitê Editorial e Científico do II CAMED 

Para:  Prof. Dr. Agnaldo Soares Lima 

Editor chefe da Revista Médica de Minas Gerais 

Ref.:  Solicitação de Publicação de Suplemento na Revista Médica de Minas Gerais 

Prezado senhor, 

Primeiramente, antes de formalizar a solicitação de publicação de suplemento na Revista Médica de 

Minas Gerais, apresento-me brevemente, por meio de um currículo sumarizado.  

Sou Thatia Regina Bonfim, fisioterapeuta graduada pela Universidade Estadual de Londrina (1997), 

com Aprimoramento Profissional em Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia pelo Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo (1999), Mestrado e 

Doutorado em Ciências da Motricidade pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(2001 e 2007). Docente da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) campus 

Poços de Caldas, desde 2001, atualmente Professora Adjunto IV do Curso de Fisioterapia e do Curso de 

Medicina. 

Nesta oportunidade, na qualidade de docente-responsável pelo Comitê Editorial e Científico do II 

Congresso Acadêmico de Medicina (CAMED), organizado pelo Diretório Acadêmico Nise da Silveira, da 

PUC Minas campus Poços de Caldas, solicito a publicação de suplemento na Revista Médica de Minas 

Gerais, referente aos trabalhos acadêmico-científicos submetidos e aprovados no evento citado, em formato 

de resumo.  

O evento supracitado contará com a submissão de trabalhos acadêmico-científicos, com o intuito de 

expandir e disseminar conhecimentos desenvolvidos por discentes de todo o Brasil, por meio da 

publicação de resumos indexados, como suplemento da Revista Médica de Minas Gerais (RMMG). Os 
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trabalhos acadêmico-científicos serão submetidos em três eixos temáticos: Saúde Coletiva, Práticas em 

Saúde e Formação em Saúde, permitindo uma abordagem ampla e diversificada.  

Para a avaliação dos trabalhos submetidos ao II CAMED, um Comitê Editorial e Científico foi formado e 

está constituído por uma equipe de docentes igualmente capacitados, garantindo uma boa análise e 

seleção dos resumos aprovados. Para a submissão dos trabalhos, a Comissão Organizadora do II 

CAMED disponibilizará um formulário específico, por meio de um Google Forms, com a exigência de 

envio das seguintes informações: título do trabalho, nome dos autores e coautores, titulação e filiação 

institucional, comprovante de aprovação em Comitê de Ética em Pesquisa (se o estudo exigir), envio do 

resumo em dois arquivos (com e sem identificação dos autores), esclarecimento sobre publicação 

anterior em revistas (visto que o trabalho necessita ser inédito) e documento de conflito de interesse.  

O Comitê Editorial e Científico do II CAMED será composto por 8 docentes do Curso de Medicina da 

PUC Minas campus Poços de Caldas, os quais realizarão avaliação criteriosa e rigorosa dos resumos 

submetidos, por meio de formulário avaliativo estabelecido pela Comissão Organizadora do II CAMED, 

garantindo a qualidade e evitando a ocorrência de plágio. A avaliação dos resumos pelo Comitê Editorial e 

Científico do II CAMED se dará pelo método duplo cego, no qual, dois professores avaliarão um 

mesmo resumo, mas não terão acesso ao nome do outro professor avaliador e nem aos nomes dos autores 

dos resumos. Além disto, os autores não terão acesso aos avaliadores de seu respectivo trabalho. 

O Edital de submissão de trabalhos do II CAMED deixa claro não aceitar submissão de trabalho que já 

tenha sido publicado ou apresentado em outro evento científico. Para garantir esta verificação, a 

Comissão Organizadora do II CAMED fará uso de software que realiza busca de publicação prévia em 

revistas indexadas ou apresentação em formato oral ou banner, em qualquer tipo de evento científico. 

Frente ao exposto, solicito gentilmente a análise de possibilidade de publicação de um suplemento da 

Revista Médica de Minas Gerais, com os trabalhos acadêmico-científicos aprovados no II CAMED.   

Aguardo seu retorno, para uma possível sequência do processo de publicação na RMMG. Atenciosamente,  

Profa. Dra. Thatia Regina Bonfim 


