
ATA DA 122a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 

Às dezesseis horas e quinze minutos do dia 31 de agosto de 2000, teve início a 122a 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/Petrobras), Presidente da AUREMN, 

Rosane A. S. San Gil(IQ/UFRJ), Elisabeth E. C. Monteiro (IMA/UFRJ), José Daniel Figueroa Villar (IME/RJ), Carlos 

Riehl (IQ/UFRJ), Luzineide W. Tinoco e Peter R.Seidl (EQ/UFRJ). No início da reunião Sonia Menezes apresentou 

aos associados presentes as fichas de filiação de ALESSANDRA DE CARVALHO RAMALHO, LEILA ALEY 

TAVARES e ROSA MARIA SOUTO MAIOR que foram aceitas por conterem as duas assinaturas de associados 

necessárias à aceitação.A seguir relatou as atividades do Comitê de Informação e Estatística. Na ocasião informou 

aos associados presentes que conversou com Claudia Souza sobre o cadastro “Quem é Quem” da AUREMN, e 

que em breve será colocado à disposição dos associados um formulário eletrônico que deverá ser preenchido 

pelos mesmos. Da mesma forma foi discutido com os associados presentes o Cadastro de Cursos já realizados 

pela AUREMN além de outros cursos regulares dados pelas Universidades, quando foram destacados alguns 

tópicos que deverão fazer parte do formulário a ser preenchido por todos. Quanto ao Cadastro de Equipamentos 

deverá ser feita nova atualização com alguns novos itens inseridos no formulário. Então Rosane San Gil informou 

que já recebeu sugestões para o trabalho que está sendo realizado pela Comissão de Nomenclatura, e que em 

breve vai mandar aos associados via rede como está constituída a Comissão. Sobre as publicações da AUREMN a 

Presidente perguntou a Daniel Figueroa como está o andamento da publicação do segundo volume do livro e 

recebeu como resposta que o livro já foi revisado e que deve estar pronto em meados de setembro. O item da 

pauta abordado a seguir foi a avaliação da VI Jornada e comentou que esta foi positiva e que a próxima será em 

Maringá em 2002. Na ocasião comentou que Erich Uffelman e Gary Martin elogiaram muito a reunião e que Gary 

Martin mandou 4 CDs (2 de cada palestra para o acervo da AUREMN). O assunto da pauta apresentado a seguir 

foi a organização do VIII Encontro de Usuários. A Presidente informou aos presentes que serão selecionados os 

melhores trabalhos para apresentação oral. Serão 6 palestras apresentadas por conferencistas estrangeiros e a 

sessão Estado da Arte seria dividida em duas, para ficar menos cansativa. Informou ainda que os pesquisadores 

de Portugal estão planejando criar uma central de informações para agrupar os que desejam participar do 

Encontro. Na ocasião em que foi feito o contato eles solicitaram que fossem disponibilizadas instalações mais 

baratas para estudantes. A Presidente informou que as negociações com os hotéis continuam e o programa já está 

sendo elaborado. Os patrocínios poderão ser feitos em quatro faixas que darão direitos proporcionais de acordo 

com os recursos recebidos. A maior contribuição será de US$ 4.000,00, depois vem o patrocínio de US$ 2.000,00, 

o de US$ 1.000,00 e finalmente o de US$ 250,00. A sessão de painéis será dividida em duas e haverá uma sessão 

de apresentações orais, quando serão apresentados os 6 melhores trabalhos. Os seminários preparatórios serão 

de 30 minutos e cada conferência principal deverá durar 50 min. seguida de 10min. para debates. O item da pauta 

focalizado a seguir foi a eleição da Diretoria da AUREMN, e na ocasião foi criada a Comissão Eleitoral que ficou 

assim constituída: Elisabeth Ermel da Costa Monteiro como Presidente, Maria Inês Bruno Tavares como primeiro 

secretário e Claudia Souza como segundo secretário. O processo eleitoral será iniciado por meio de uma circular, 

divulgada pela rede, em que são solicitadas indicações de nomes para os cargos de Presidente, Secretário e 

Tesoureiro da AUREMN. O prazo para o recebimento das indicações é 6 de outubro de 2000, quando serão 

divulgadas as chapas indicadas. A etapa seguinte será o envio das cédulas de votação, pelo correio, a todos os 

associados que podem votar. Estas cédulas deverão ser re-enviadas à Comissão Eleitoral até o dia 8 de dezembro 

de 2000, que é a data prevista para a apuração dos votos. Finalmente, em assuntos gerais, Sonia Menezes 

informou que a proposta de classificação dos anais como periódico recebeu parecer desfavorável da CAPES, mas 

novas tentativas deverão ser feitas. Quanto aos colaboradores temporários (pessoa física) ficou decidido que 

seriam aceitos estudantes e visitantes ao país, por tempo determinado (um ano). Após esse período teriam que 

tornar-se associados plenos. Será necessária apenas uma assinatura de associado para a aceitação desse tipo de 

filiação. Então o representante da Comissão Científica, Daniel Figueroa, entregou à Presidente a minuta das 

instruções para a apresentação de trabalhos submetidos à publicação nos anais. A Reunião foi encerrada e 

marcou-se a próxima para o dia 28/09/2000 no IQ/UFRJ às 16 horas. 


