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Apresentação 

O V Interligas de Medicina Legal e Perícias Médicas é 
um evento acadêmico de âmbito nacional, online gratuito, 
com a finalidade de promover diálogo e a troca de saberes 
entre profissionais das especialidades de  Medicina e Direito, 
profissionais da educação, estudantes de graduação de 
Medicina e Direito.



Objetivos

Difundir conhecimento da 
especialidade de Medicina 
Legal e Perícia Médica por 
meio de videoconferência 

Promover integração 
acadêmica e científica entre 

os profissionais e estudantes da 
Medicina e integração entre 

as ligas acadêmicas

Aproximar 
estudantes e 

profissionais da área 
da saúde e do 

Direito. 

Expandir o conhecimento 
acerca das possibilidades 

profissionais e do programa de 
residência médica Medicina 

Legal e Perícias Médicas 

Reunir associações 
médicas, organizações 
do direito e empresas 

patrocinadoras 

Evento gratuito 
e sem fins 
lucrativos 



O evento 

Datas do evento: 10 - 15 de Agosto de 2020 
Período: Segunda-feira à Sexta-feira à noite e sábado de manhã.
Transmissão: Videoconferência (ao vivo)

V  Interligas de Medicina Legal e Perícias Médicas



Vínculo com Associações e Empresas
A Comissão Organizadora almeja alcançar especialmente 

estudantes e profissionais das áreas de Medicina Legal e Perícias 
Médicas e Direito.

Contamos com o apoio de Associações Médicas e interesse em 
conseguir apoio de organizações de Direito e de empresas 
patrocinadoras que se destinam ao nosso público. Trabalharemos 
com divulgações nos meios midíaticos do evento criando vínculo 
com as prestigiadas associações e empresas apoiadoras - veja nossos 
contatos na página 9.



Informações Adicionais 
A Comissão Organizadora do V Interligas de Medicina Legal 

e Perícias Médicas é composta por estudantes de graduação em 
Medicina de 25 faculdades do país.

As edições anteriores do evento foram sediadas na capital São 
Paulo - SP e recebeu estudantes e profissionais da região. Em vista 
das mudanças no cenário mundial em 2020, o evento tornou-se 
online, chegando a todas as regiões do Brasil e integramos na 
comissão estudantes de diversas faculdades de medicina.



Contatos  

@interligas.medicinalegal

(31) 99471-9648 - Luiz Francisco
(11) 98424-2352 - Ana Luisa

interligas.medicinalegal@gmail.com
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