
ATA DA 119a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 

As dezesseis horas e quinze minutos do dia 18 de maio de 2000, teve início a 119a Reunião Ordinária 

Aberta da Associação de Usuários de Ressonância Magnética Nuclear -AUREMN, realizada na sala de 

reuniões da AUREMN no IQ/UFRJ. Estavam presentes Sonia M. C. Menezes (Cenpes/Petrobrás), 

Presidente da AUREMN, Rosane A. S. San Gil (IQ/UFRJ), Elisabeth E. C. Monteiro (IMA/UFRJ), José 

Daniel Figueroa Villar (IME/RJ), e Peter R. Seidl (EQ/UFRJ). No início da reunião Sonia Menezes 

apresentou aos associados presentes as fichas de filiação de CRISTINA DAÓLIO, LUCINÉIA VIZZOTO 

e JACQUES FERNANDES DIAS que foram aceitas por conterem as duas assinaturas de associados 

necessárias à aceitação. A seguir relatou que há uma pesquisadora que está traduzindo termos de RMN 

e está usando o material da AUREMN disponibilizado na rede. Sobre as publicações da AUREMN não 

existem novidades. O item da pauta abordado a seguir foram os preparativos para a VI Jornada e 

comentou que os trabalhos estão sendo corrigidos e cobrados os respectivos retornos. Na ocasião 

comentou que o trabalho de organização está praticamente pronto e estão sendo negociados com a 

Varian, Bruker e Jeol os prêmios a serem distribuídos. A seguir, colocou em discussão o problema dos 

presidentes de sessão no workshop e ficou decidido que haverá um para a parte da manhã, e um para a 

parte da tarde que será usada para as apresentações das empresas. Então passou-se a discutir a 

necessidade de se alterar o Estatuto da AUREMN com o objetivo de esclarecer como será feita a filiação 

de estudantes temporários. Constatou-se que eles podem ser admitidos como colaboradores físicos 

temporários, e que a aceitação de filiação seria válida por um ano, podendo ser renovada por mais um 

ano. Também foi comentado que este tipo de associado não pode votar nem ser votado, mas poderá 

usufruir dos demais direitos concedidos aos associados da AUREMN. Assim sendo, não há necessidade 

de se alterar o Estatuto. O assunto da pauta apresentado a seguir foi a organização do VIII Encontro de 

Usuários. A Presidente informou aos presentes que falta confirmar a participação de um conferencista 

estrangeiro, mas ela já está tomando as providências necessárias. A seguir foi discutido o cronograma 

para a entrega dos trabalhos completos que serão apresentados no evento, e ficou decidido que, como 

de praxe, os trabalhos completos serão entregues até o evento e que os anais deverão ficar prontos até 

setembro de 2001. A data limite para envio dos resumos será 10 de fevereiro de 2001. A comissão 

científica que irá avaliar os trabalhos será composta por três pesquisadores brasileiros (Peter Seidl, 

Daniel Figueroa e Anita Marsaioli como membros titulares e Rosane San Gil como suplente) e dois de 

Portugal (Teresa Nunes e Carlos Geraldes). Foi ainda discutido o interesse em ser assinado pela 

AUREMN o periódico Newsletter, mas os associados presentes decidiram que no momento não há 

interesse nessa assinatura. Então a Presidente comunicou aos presentes que mandou fazer uma placa 

com o nome da AUREMN para ser afixada na sede oficial da AUREMN, na Rua Alcindo Guanabara, 24  

13o andar. Finalmente, Sonia Menezes informou que irão ser disponibilizados na página (home page) da 

AUREMN os trabalhos de RMN publicados pelos seus associados em livros e periódicos. Será enviada 

mensagem à rede da AUREMN informando a forma e o que enviar de cada trabalho (titulo, autores, 

periódico e abstract etc). A Reunião foi encerrada e marcou-se a próxima para o dia 15/06/2000 no 

IQ/UFRJ às 16 horas.  

 

 


