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Belo Horizonte, 08 de Julho de 2021.
Prezado Professor Agnaldo Soares Lima,

Segue, em anexo, o editorial e os resumos aprovados no “1° SIMPÓSIO DO LABORATÓRIO 
INTERDISCIPLINAR DE INVESTIGAÇÃO MÉDICA DA UFMG”.

O Laboratório Interdisciplinar de Investigação Médica (LIIM), fundado em 2013, atua na Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais com o objetivo de estudar e compreender os mecanismos 
fi siopatológicos de entidades clínicas diversas, realizando a ponte entre ciência básica e a prática clínica. Atualmente, 
são desenvolvidas linhas de pesquisas nas grandes áreas de Nefrologia Clínica e Pediátrica, Neurologia Clínica, 
Ginecologia e Obstetrícia, Hepatologia Pediátrica, e Psiquiatria Clínica e Infantil. Enquanto fomentador da 
pesquisa na Faculdade de Medicina, o LIIM tem como princípio a realização de reuniões científi cas periódicas 
e a inclusão de acadêmicos de graduação em seus projetos, exercendo papel importante no desenvolvimento e na 
divulgação da ciência baseada em evidências. 

No contexto da pandemia da doença do coronavírus 2019 (COVID-19) e da paralisação das atividades 
presenciais no laboratório para a graduação, os docentes do LIIM se mobilizaram para a realização de um Simpósio 
virtual, cujo objetivo se alicerçava na divulgação do conhecimento produzido no laboratório e na oportunidade 
para os acadêmicos da exposição de seus próprios produtos científi cos. Dessa forma, o Simpósio, realizado nos 
dias 18 e 19 de Junho, contou com a submissão de pôsteres e temas livres por parte de estudantes de graduação 
orientados por docentes para apresentação.

Os trabalhos submetidos nas categorias trabalho original, revisão da literatura e relato de caso que cumpriram 
todas as condições preliminares descritas no Edital passaram por uma avaliação rigorosa pelo Comitê Avaliador, 
observando os Baremas elaborados exclusivamente para o evento. Critérios considerados incluíram relevância do 
tema, respeito ao método científi co, coesão e coerência textual, linguagem técnico-científi ca adequada e atualidade 
das referências utilizadas. Todas as determinações do processo seletivo foram previstas em documento ofi cial e 
acordadas por todos os membros do Comitê. 

O Comitê Avaliador atesta a qualidade técnica dos trabalhos, o cumprimento do método científi co, a 
ausência de plágio ou quaisquer outras práticas danosas nos 30 resumos aprovados. 

Esperamos que este editorial possua conteúdo de relevância, compatível aos interesses da comunidade 
científi ca, especialmente os leitores da Revista Médica de Minas Gerais. 

Negamos quaisquer confl itos de interesse profi ssionais, fi nanceiros ou benefícios diretos ou indiretos que 
possam ter infl uenciado os resultados do processo seletivo de trabalhos.

Aguardamos um retorno, esperando que o Corpo Editorial da Revista Médica de Minas Gerais, concorde 
com o mérito deste suplemento.

Cordialmente,

Carta ao Editor Chefe
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