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 REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
 
Às desesseis horas e trinta minutos do dia 28 de fevereiro de 2002, teve início a 138

a
 Reunião Ordinária Aberta da AUREMN, 

realizada na sala 1024 - térreo do Instituto Militar de Engenharia (IME) localizado à Praça Gal. Tibúrcio, 80, Urca, Rio de 
Janeiro, RJ.  Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar , Presidente da AUREMN, Sonia M. C. Menezes, Rosane A. San 
Gil, Luzineide Tinoco,  Monica Zucolotto Chalaça , Peter R. Seidl, Rosana Garrido Gomes, Antonio Gilberto Ferreira, Leosvaldo 
S. Velozo, Julio Lemos de Macedo, Ednéia Caliman, Celina L. Obregón, Fernando Cesar de Macedo Jr.,   Lúcio André M. de 
Barros, Paulo Roberto de Oliveira e Márcia Helena R. Velloso. Figueroa deu início a Reunião pedindo a Sonia que lê-se a ata 
da  137ª 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 treze novos associados que foram 
automáticamente aprovados por terem sido indicados pelo número necessário de sócios quites ou por terem enviado os 
Curriculum Vitae. São eles: Valéria Belli Riatto, Christiane de Souza e Silva, Fernando Cesar de Macedo Jr., Carlos Adriano 
Parizotto, Silvia Helena Santagneli, Marcelo Bispo de Jesus, Lúcio André Monteiro de Barros, Marta Gonçalves dos Santos, 
Flavia Martins da Silva, Marta de Melo da Silva, Isabele Bulhões Aranha, Vitor Hugo Moreau da Cunha e Reynaldo Mascagni 
Gatti . Rosane San Gil, solicitou que na ficha eletrônica de cada associado deveria constar a categoria da filiação. Assim os 
associados da categoria Colaboradores Fixos Pessoa Física, ao serem vinculados com a data de filiação poderiam ser mais 
facilmente cobrados na época da decisão entre permanecer na Associação como sócios efetivos ou se desligarem da 
AUREMN. Sonia ficou de falar com a SIPROCOM, empresa que desenvolveu o banco de dados para AUREMN e também  
colocá-lo em contato com o Alviclér Magalhães da UFSCar, responsável pela HP da AUREMN, para vincular  o banco de dados 
dos Associados à “Home Page” da AUREMN para que as fichas fiquem a disposição dos Associados para quaisquer 
modificações inclusive de endereço. A seguir, Mônica Zucolotto, do Comitê de Informações e Estatística, informou não ter 
recebido mais nenhuma ficha para o Quem é Quem desde a última reunião, e apenas mais algumas  para o Cadastro de 
equipamentos. Sonia sugeriu que fosse enviado e-mail individual cobrando a cada associado ou responsável pelo equipamento. 
Sugeriu-se também que Monica fixasse uma data para término do trabalho e elaborasse os dois cadastros (Quem é Quem e de 
Equipamentos) com os dados apurados até aquela data. Os dois Cadastros deverão ser apresentados na VII Jornada Barsileira 
de RM. Sonia colocou então que seria o momento para que se discutisse um nome para assumir o Comitê de Nomenclatura da 
AUREMN no lugar de Rosane San Gil. Figueroa colocou tratar-se de um trabalho importante e que o Comitê deveria centralizar 
todos os pedidos de tradução para o português de termos de RMN. Após discussão entre pessoas que voluntariamente se 
prontificassem a participar do Comitê, estas sugestões se submeteriam a aprovação na reunião da AUREMN, que então se 
encarregaria de divulgar à comunidade de RMN através  da rede da AUREMN e da “Home Page”. Após acúmulo da tradução 
de alguns termos, a divulgação também deverá ser feita através de documento escrito oficial da Associação. Sonia sugeriu o 
nome de Rosana Garrido para coordenar o Comitê, que foi aceito pela indicada que estava presente a reunião e também pelos 
demais Associados presentes. Passou-se a discutir então as atividades do Comitê da Biblioteca e Publicações. Figueroa 
informou já ter passado a Sandra parte do material para o Volume 1 do Annals of Magnetic Resonance. Sonia informou que o 
Prof,. Robin Harris , coordenador do trabalho de Recomendações IUPAC para RMN, do qual fez parte, e que foi recentemente 
publicado na Pure & Applied Chemistry, solicitou ao Figueroa que o publicasse também no AMR, pois a intenção é a de divulga-
lo o melhor possível para toda a comunidade de RMN do mundo. Figueroa respondeu positivamente ao Prof. Harris que ficou 
de mandar o artigo em “word” para publicação ainda no Volume 1 do Annals. Colocou ainda que se as primeiras publicações 
corressem bem , poderíamos recorrer a auxílios do CNPq e da FAPERJ exclusivamente para este fim. Peter colocou também 
que o Prof. Vitor Ferreira da UFF, que atua junto a CAPES se ofereceu para levar o pedido de reconhecimento e classificação 
da revista por esta Instituição diretamente ao Dr. Arnóbio, responsável na CAPES para estes assuntos. Sobre a questão da 
Biblioteca da AUREMN, Figueroa relatou a reunião que ele e Naira Silva (responsável pela Biblioteca) tiveram com o Prof. 
Angelo, Diretor do IQ/UFRJ . Foi decidido que os livros e teses pertencentes a AUREMN permanecerão na Biblioteca do 
IQ/UFRJ, situada no 5 andar do Bloco A – CT. O acervo continuará dando prioridade a empréstimos para os associados da 
AUREMN, mas deverá abrir exceção com regras bem definidas, para empréstimos para os Professores do IQ/UFRJ. A 
AUREMN firmará com o IQ/UFRJ também, um contrato de comodato que diz que apesar dos livros , teses e outros estarem 
fisicamente colocados na Biblioteca do IQ/UFRJ, eles pertencem à AUREMN. O assunto a seguir foi a VII Jornada Brasileira de 
RM a ser realizada em Maringá de 30/07 a 02/08/2002. Sonia informou que Sandra estará solicitando os pedidos de auxílio 
para a realização do evento à Fundação Araucária, CNPq e FINEP no mês de março. Naira, apesar de não ter comparecido à 
reunião, solicitou por escrito saber o quanto cobrar de um “stand” da Editora de livros que deverá expor seus produtos na 
Jornada. Sonia informou que Naira deverá procurar Sandra que tem idéia de custo de “stands”” por metro quadrado. Foi 
sugerido por Figueroa também que Sandra tentasse conseguir junto às Cias aéreas, transporte aéreo mais barato para os 
participantes do Rio na VII Jornada em Maringá. Quanto ao item da pauta “Fundos para Manutenção da AUREMN” , foi 
sugerido o aumento da anuidade para o ano de 2003, pois fazem 3 anos que esta não é aumentada e esta muito abaixo da de 
outras Instituições similares. Figueroa sugeriu a realização de mais Cursos modulares básicos e/ou específicos a serem 
realizados em diversos lugares do pais utilizando Professores associados da AUREMN locais. Informou estar em contato com o 
Prof. Rabbani que dará Curso pela AUREMN sobre Imagens para a área médica em São Paulo  no segundo semestre de 2002. 
Foi sugerido também que o Prof. Tito Bonagamba da USP, São Carlos, realizasse uma nova versão do Curso de 
Instrumentação para RMN em São Carlos, se possível em 2003. Não havendo outro assunto a ser tratado a reunião foi 
encerrada, marcando-se a próxima  para  as 16:00 horas do dia 21/03/2002 na sala de reuniões da AUREMN, localizada à sala 
608, 6 andar, Bloco A – CT – IQ/UFRJ.  


