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Docente e Pesquisadora da Universidade Federal de São João del-

Rei (UFSJ)/Minas Gerais

31/S9

Prezado Editor Chefe da RMMG,

Venho atestar a qualidade técnicas dos resumos, o cumprimento técnico e a ausência de plágio nos resumos 
submetidos na VI Semana Acadêmica de Medicina (SAMED) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)/
Minas Gerais, do Campus Dom Bosco (CDB), a qual ocorreu entre os dias 22 à 24 de Setembro de 2021.

Sou graduada em Fisioterapia, docente na área de morfologia (anatomia clínica e neuroanatomia) nos cursos da 
área de saúde a 18 anos, possuo doutorado e mestrado na área da saúde e morfologia. Venho atuando no Programa 
de Pós-Graduação do Programa de Ciências Morfofuncionais da UFSJ. Sou orientadora e professora do programa 
de Mestrado em Ciências Morfofuncionais da UFSJ.

Tenho atividades de pesquisa realizadas desde 2005 geraram 47 publicações em periódicos científicos. A partir 
da conclusão do doutorado em 2013 foram publicados 34 artigos, sendo todos relacionados a linha de pesquisa 
intitulada “Reabilitação Motora e Neurológica”. Nos últimos 10 anos foram desenvolvidos trabalhos científicos nas 
áreas de neurociência e morfologia.

Sou pesquisadora com vínculo na UFSJ a 11 anos e participei de cargos administrativos como: chefia de 
departamento, membro de conselho universitário superior, membro de comitê de ética envolvendo pesquisa com

seres humanos e animais, vice-coordenação de curso de graduação, membro de núcleo docente estruturante, 
coordenadora de propostas de residências médicas e programas de pós-graduação Stricto Sensu e Lato Sensu. 
Atualmente estou na vice-chefia de Departamento de Medicina, membro de núcleo docente estruturante de curso 
de graduação, coordenadora de projetos de ensino e de programas na área de morfologia, membro do conselho 
universitário e do comitê de pesquisa envolvendo animais da Instituição.

Sendo assim, venho atestar a qualidade técnicas dos resumos, o cumprimento técnico e a ausência de plágio nos 
resumos submetidos no SAMED 2021 e indicá-los para publicação neste renomado periódico científico.

Atenciosamente,

CARTA TÉCNICA – RMMG




