
ATA DA 135a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 

 

Às dezesseis horas e vinte minutos do dia 22 de novembro de 2001, teve início a 135a Reunião 

Ordinária Aberta da AUREMN, realizada em sala de reuniões da AUREMN localizada no 

Instituto de Química da UFRJ. Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar (IME/RJ), 

Presidente da AUREMN, Sonia M. C. Menezes (Cenpes/Petrobras), Ney Vugman (IF/UFRJ),  e 

Maria Inês Bruno Tavares (IMA/UFRJ) . Sonia Menezes deu início a reunião lendo a ata da 134ª 

Reunião  Ordinária aberta da AUREMN que foi aprovada sem ressalvas. Então passou a relatar 

o item seguinte da pauta que eram os novos pedidos de filiação. Sonia informou não haver 

novos pedidos de filiação. O assunto discutido a seguir foram as publicações da AUREMN. 

Sonia ficou de contatar Claudia e Eduardo para ver se até o fim do ano eles terminam o 

catálogo do Quem é Quem. Naira pediu para informar que foram recebidos por doação dois 

novos livros para a Biblioteca da AUREMN. Figueroa informou ter preparado carta para o 

Diretor do IQ/UFRJ sobre a questão do local da Biblioteca da Associação , mas que antes de 

entregá-la irá conversar com o mesmo sobre o assunto. Figueroa colocou que já tem 15 

trabalhos para serem colocados no Annals of Magnetic Resonance mas que alguns ainda não 

passaram por referagem. Foi decidido que o Volume 1 da revista sairá no início de 2002 (até 

março em princípio). O assunto seguinte foi a VII Jornada Brasileira de RM a ser realizada em 

Maringá de 30/07 a 02/08/2002. Foi informado que a primeira circular está pronta e que seguirá 

via rede e também por correio para sócios , não sócios e empresas. Foi aprovado o cartaz da 

Jornada e os critérios para avaliação dos trabalhos completos concorrendo ao prêmio.Foi 

discutido ainda o preço dos 4 Mini-cursos e seus horários chegando-se a um consenso. Sonia 

informou que esta aguardando as ementas do Módulo I e III B do Curso de RMN a ser realizado 

em fevereiro de 2002, para terminar a circular do mesmo. As ementas dos módulos II 

(Prof.Figueroa) e IIIA (Prof.Antônio Gilberto Ferreira) já estão completas. A circular também 

será divulgada via rede e por correio. Figueroa já enviou carta da AUREMN ao Diretor do IME 

solicitando liberação de sala para realização do Curso. A contrapartida da AUREMN será liberar 

5 vagas para alunos do IME sem custos. Figueroa informou ao final da reunião que vai solicitar 

a Rosane San Gil que envie urgente a cobrança das anuidades para 2002 além do convite para 

que outras pessoas se associem, no Brasil e no exterior. Sandra informou ainda  que esta 

terminando a prestação de contas  do auxílio da CAPES para o VIII Encontro de RMN e que só 

está faltando a da FAPERJ. Não tendo outro assunto a ser tratado a reunião foi encerrada, 

marcando-se a próxima e última do ano para  as 10:00 horas do dia 13/12/2001 na sala 3073 

da Sessão de Química do IME, RJ. Após a reunião haverá almoço de confraternização. 

 

 


