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ATA DA 137 REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
a

Às dezesseis horas e vinte minutos do dia 24 de janeiro de 2002, teve início a 137 Reunião Ordinária Aberta da
AUREMN, realizada em sala de reuniões da AUREMN – sala 608 –6° andar – Bloco A – CT -IQ/UFRJ. 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), Monica Zucolotto
(PUC,Rio), Naira Machado da Silva (PUC,Rio) e Sandra Mello (Secretária administrativa da AUREMN). Sonia
Menezes deu início a reunião lendo a ata da 136ª Reunião Ordinária aberta da AUREMN que foi aprovada por
unanimidade. Então passou-se aos relatos dos Comitês começando pelo de novos sócios. Luzineide , chefe desta
Comissão, apresentou seis novos associados que foram automáticamente aprovados por terem sido indicados
pelo número necessário de sócios quites ou por terem enviado os Curriculum Vitaes. São eles: Ednéia Caliman,
Renata dos Passos Maraschin, Cleverson Cassero Bocca, Júlio Lemos de Macedo, Leosvaldo Salazar Marques
Velozo e Jair Carlos Checon de Freitas. A seguir, Mônica Zucolotto, do Comitê de Informações e Estatística,
informou ter recebido apenas 5 dos cadastros para o Quem é Quem preenchidos e alguns dos equipamentos,
porém os prazos para envio dos formulários foram estabelecidos para 03 e 07 de fevereiro respectivamente.
Figueroa sugeriu que Rosane San Gil esta com muito trabalho com a Tesouraria da AUREMN e que deveríamos
sugerir outro nome para o Comitê de Nomenclatura. Rosane e os demais sócios presentes aprovaram a questão e
ficaram de pensar um nome a ser indicado na próxima reunião. Passou-se a discutir então as atividades do Comitê
da Biblioteca e Publicações. Figueroa recebeu nova Tese para o acervo da Biblioteca e Naira sugeriu que se
marcasse uma reunião com o Diretor do IQ/UFRJ, para se decidir sobre a questão da Biblioteca da AUREMN o
mais rápido possível. Sandra ficou de marcar a reunião para o início da próxima semana, e, enquanto esta questão
não é decidida, estabeleceu-se que o empréstimo de livros está suspenso. Figueroa entregou à Sandra o Vol. 2 da
Série Fundamentos e Aplicações da RMN, já com as correções para ser publicado novamente já que a primeira
Edição ficou muito a desejar. Quanto ao Annals of Magnetic Resonance, Figueroa dará a primeira leva de
trabalhos a Sandra em Fevereiro para que o volume 1 saia até Abril de 2002. Devido a inúmeros problemas de
correio e início do ano, Rosane San Gil, sugeriu que prorrogássemos o pagamento da anuidade da AUREMN com
desconto até 28/02/2002, o que foi aprovado por todos. O assunto tratado a seguir foi o Curso de RMN promovido
pela AUREMN e a ser realizado de 18/02 a 01/03 no IME, RJ. Rosane informou que até aquele momento haviam:
17 inscritos para o Módulo I, 18 para o Módulo II, 13 para o Módulo IIIA e 8 para o módulo IIIB. Os módulos I e II
terão monitores a serem escolhidos pelo Figueroa. A sala já esta reservada no IME e Sonia ficou de entrar em
contato com o Prof. Antonio Gilberto, que dará o módulo IIIA, para tratar da questão de passagem e estadia dele
no Rio de Janeiro durante o Curso. Figueroa irá agendar reunião com o Prof. Rabbani para discutir a questão do
Curso sobre imagens a ser promovido pela AUREMN e Sonia sugeriu que este fosse feito em módulos para que
mais associados possam aproveita-lo ao máximo. Figueroa cobrou de Sonia uma resposta da Varian sobre o
treinamento a ser dado pela AUREMN a Profs. da UNB que adquiriram novo equipamento de RMN. Sonia dará
resposta na próxima reunião. Figueroa levantou a questão de como arrecadar mais fundos para manutenção da
AUREMN além de Cursos e eventos e pediu para que este item fosse colocado na pauta da próxima reunião. O
assunto a seguir foi a VII Jornada Brasileira de RM a ser realizada em Maringá de 30/07 a 02/08/2002. Sonia
relatou que o evento foi divulgado no Boletim Eletrônico da SBQ, está na página da SBBQ e ainda na lista de
eventos da Varian (Home Page e VNMR News). A carta de solicitação de patrocínio para empresas nacionais foi
redigida por Figueroa e aprovada com algumas alterações . Ela será enviada as empresas logo após o Carnaval.
Quanto ao prêmio para os melhores trabalhos de estudantes de iniciação científica e pós-graduação, sugeriu-se
que além da Inscrição no evento da Maio de 2003 como primeiros prêmios, fossem dados prêmios aos segundos e
terceiros lugares. Um deles serão os livros que serão enviados pelo Dr. Gary Martin (Phamacia & Upjohn) e que
por unanimidade foram escolhidos exemplares o livro do Tim Claridge, que será o palestrante convidado da
Jornada e que portanto poderá autografar e entregar aos ganhadores pessoalmente e aos demais foram sugeridos
os prêmios Jeol, Varian e Bruker a serem fornecidos por estas empresas. Foi decidido ainda que serão feitos
pedidos de auxílio para o evento para as seguintes Instituições: Fundação Araucária, CNPq e FINEP. Sandra
informou que esta atenta aos prazos e iniciará a formulação dos pedidos no prazo correto. Em Assuntos Diversos,
Sonia colocou o pedido do associado Edson Souza Bento da UFAL, que seria o de avaliar a possibilidade de
convidar o Prof. Geoffrey Hawkes da Inglaterra para ser um dos palestrantes convidados para o Encontro de Maio
de 2003. Figueroa ficou de conseguir o CV do Prof. via internet para avalia-lo. Não havendo outro assunto a ser
tratado a reunião foi encerrada, marcando-se a próxima para as 16:00 horas do dia 28/02/2002 na sala 3073 no
Instituto Militar de Engenharia – IME, RJ, durante os módulos IIIA e IIIB do Curso de RMN promovido pela
AUREMN.

