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ATA DA 136 REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN

a

Às dez horas e vinte minutos do dia 13 de dezembro de 2001, teve início a 136 Reunião Ordinária Aberta da AUREMN,
realizada em sala 3073 da Sessão de Química do Instituto Militar de Engenharia (IME), RJ. Estavam presentes José Daniel
Figueroa Villar (IME/RJ), Presidente da AUREMN, Sonia M. C. Menezes (Cenpes/Petrobras), Rosane A. San Gil (IQ/UFRJ),
Luzineide Tinoco (Bioq. Med./UFRJ), Ney Vugman (IF/UFRJ), Monica Zucolotto (PUC,Rio), Naira Machado da Silva (PUC,Rio),
Rosana Garrido (Cenpes/Petrobras), Sandra Mello (Secretaria administrativa da AUREMN) e Carlos Riehl (IQ/UFRJ) . Sonia
Menezes deu início a reunião lendo a ata da 135ª Reunião Ordinária aberta da AUREMN que foi aprovada com pequenas
ressalvas. Então passou a discutir o item seguinte da pauta que foi a VII Jornada Brasileira de RM a ser realizada em Maringá
de 30/07 a 02/08/2002. Ney solicitou a listagem dos sócios da AUREMN para verificar quem da área de “Outras Ressonâncias”
já é sócio e fazer um convite mais específico para comparecimento na Jornada e promoção da AUREMN para os que ainda não
são associados . Sonia enviará lista a Ney. Sonia informou que a circular da Jornada foi enviada a sócios e não sócios por
correio, além da divulgação pela rede de RMN e sugeriu que a Jornada fosse também divulgada no Boletim Eletrônico da SBQ,
na SBF e na SBBQ. Informou ainda que a chamada para a Jornada bem como todas as informações sobre a mesma já estão
na Home page da AUREMN Ficou de montar uma mensagem eletrônica que será enviada por ela à SBQ, pelo Ney para SBF e
pela Luzineide para SBBQ. Sugeriu-se também o envio da divulgação da Jornada para os “sites” de eventos da Varian e da
Bruker. Luzineide relatou que entrou em contato com o Alvicler Magalhâes, responsável pela Home Page da AUREMN e
mostrou como será o procedimento para a aceitação de um novo sócio que fizer a sua filiação através da página da AUREMN.
O procedimento foi aprovado por todos. O assunto discutido a seguir foi o Curso de RMN a ser realizado em Fev. de 2002.
Sonia informou que a circular do Curso foi enviada a toda comunidade científica por correio , junto com a divulgação da Jornada
e ainda se encontra disponível na Home Page da AUREMN. Sonia informou que deverá ir a Portugal em Junho e Figueroa a
incumbiu de realizar reunião lá para discutir a organização do II Encontro Luso- Brasileiro de RMN. A sugestão da AUREMN é
que haja o IX Encontro de Usuários normalmente em Maio aqui no Brasil e que o Luso-Brasileiro seja em Portugal em
Setembro na semana anterior ao Encontro Europeu de RMN no estado sólido na França. A idéia é formar uma Comissão de
brasileiros para comparecer ao evento, tentando passagem aéreas mais baratas para grupos e também hospedagem mais
barata junto a Comissão portuguesa. Sonia colocou a idéia do associado Ivan Arruda Campos da USP, que sugere que o
prêmio para melhor trabalho de estudante do Encontro em Maio, seja a ida a Portugal em Setembro. A idéia , em princípio foi
aprovada por todos. Figueroa colocou que encontrou-se com o Prof. Said Rabani (USP, SP) , que recentemente associou-se a
AUREMN e que se ofereceu para dar um Curso pela AUREMN de Imagens por Ressonância Magnética com a ementa voltada
para a área médica Com a questão do curso voltou-se a discussão para a abrangência das áreas de atuação da AUREMN.
Sonia colocou sua posição contrária a abranger médicos e correlatos na Associação por achar que irá dispersar os assuntos
tratados além dos mesmos estarem acostumados com outro tipo de evento, geralmente muito “rico” em patrocínios. Ney
colocou que acha que é bom a AUREMN aumentar o seu escopo e abranger a área médica já que o nome da Associação
contém a palavra Usuários de RMN e sendo assim evita-se a criação no pais de uma outra Associação mantendo-se o controle
dos eventos , ementas e escopos na AUREMN. Figueroa sugeriu uma reunião específica sobre ementa do Curso com o Prof.
Rabani , convidando também o Prof. Panepucci para participar da mesma e opinar. A seguir foram apresentados os Balanços
do ano 2001 pelo Figueroa, que mostrou as principais realizações da AUREMN em 2001, destacando o VIII Encontro de
Usuários de RMN ocorrido em Mangaratiba em Maio de 2001 e o Curso do Prof. Traficante realizado em Julho/Agosto de 2001.
Figueroa indicou também Monica Zucolotto, que agora é da PUC-Rio, para integrar o Comitê de Informações e Estatística da
AUREMN tendo como principal incumbência o término do Quem é Quem em RMN e do Cadastro de Equipamentos de RMN no
pais para início de 2002, junto com Eduardo Miguez e Cláudia Souza. Luzineide apresentou o balanço dos associados
indicando que hoje a AUREMN possui 263 sócios e que houve um aumento de cerca de 30% de novos associados em 2001
em relação ao ano anterior. Figueroa informou que em relação a publicação do Annals of Magnetic Resonance, o Vol. 1 já esta
com os trabalhos referados e deverá sair logo no início de 2002, o Vol. 2 está previsto para Julho/Agosto e o Vol. 3 para
Dezembro de 2002. A seguir Naira Machado da Silva, responsável pela Biblioteca da AUREMN , apresentou o balanço da
Biblioteca 2001 destacando o aumento substancial de Teses depois de seu apelo aos associados pela rede de RMN. Colocou
também que a Editora Submarino se mostrou interessada em colocar um “stand” na Jornada e que tentará fazer com que eles
compareçam e coloquem não só livros de RMN, mas também títulos em Química Física e outras áreas. Figueroa lembrou
também que irá redigir carta convite para as Empresas para conseguir patrocínio para a VII Jornada. Rosane San Gil
apresentou então o balanço da tesouraria para 2002, destacando saldo positivo e Figueroa encerrou a Reunião apresentando
as metas da AUREMN para 2002 com destaque para realização de vários Cursos, da Jornada e de várias publicações
científicas. Não tendo outro assunto a ser tratado a reunião foi encerrada, marcando-se a próxima para as 16:00 horas do dia
24/01/2002 na sala de reuniões da AUREMN no IQ/UFRJ, Bloco A – sala 608 – 6° andar.

