
ATA DA 140a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 

Às dezesete horas e dez minutos do dia 18 de abril de 2002, teve início a 140a Reunião 

Ordinária Aberta da AUREMN, realizada na sala de reuniões da AUREMN- sala 608 IQ/UFRJ, 

Bloco A, Ilha do Fundão.  Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar , Presidente da 

AUREMN, Rosane A. San Gil, Luzineide Tinoco,  Monica Zucolotto Chalaça, Rosana Garrido 

Gomes, Naira Machado da Silva, Maria Inês Bruno Tavares e  Sandra Mello Silva. Figueroa deu 

início a Reunião lendo a ata da 139ª Reunião Ordinária aberta da AUREMN que foi aprovada. O 

comitê de novos sócios apresentou os nomes de Wladimir Heleno, Gil Valdo e Kleber Tiago, 

que por conterem as assinaturas necessárias foram aprovados. Em seguida o comitê de 

informação e estatística, liderado por Monica Zucolloto relatou sua dificuldade para obter dados 

dos sócios. Com relação ao Comitê de Biblioteca, Naira relatou que os empréstimos continuam 

e que uma livraria em Maringá seria contactada, visando a próxima Jornada de RM. Em 

seguida o Presidente da Associação informou que, no tocante as publicações da Associação, o 

volume 2 da série “Fundamentos” já foi corrigido, e que o número 1 do “Annals” estaria pronto 

para ir ao prelo, faltando apenas verificar os recursos financeiros disponíveis para tal. Com 

relação a esta publicação foi ressaltada a dificuldade de diminuir o intervalo de tempo entre a 

submissão dos artigos e a respostas aos autores, devido a dependência da resposta dos 

referees nem sempre rápida. Foi sugerido também que alguns pesquisadores fossem 

convidados a publicar pequenos reviews sobre temas de interesse da comunidade. Dando 

continuidade a reunião, Rosana Garrido relatou que recebeu respostas de consultas de Telma e 

Carlos Pacheco, referentes a temas da nomenclatura em RMN, e solicitou uma maior 

participação da comunidade na discussão. Foi sugerido que se procedesse a uma divulgação 

mais ampla dos objetivos e metas da Comissão. Com relação a Jornada de RM, Figueroa 

informou que os mini-cursos e os palestrantes convidados estão todos confirmados. As firmas 

Jeol e Varian já confirmaram seu apoio com relação aos prêmios a serem concedidos aos 

melhores trabalhos de alunos de IC, MSc e DSc. Por outro lado, a mesa redonda encontra-se 

ainda pendente, aguardando posicionamento do Valentim (coordenador), para confirmação do 

tema e dos convidados. Com relação ao próximo Encontro de Usuários de RMN, a comissão 

organizadora será formada pela diretoria da AUREMN, além dos professores Colnago, Ney 

Vugman, Euzébio Goulart, Peter Seidl e Gorin, enquanto a comissão científica deverá ser 

composta por Edilberto Silveira, Tito Bonagamba, Antonio Gilberto Ferreira, Nilo Zanatta, Maria 

Inês B. Tavares, Fábio Almeida e Rosane San Gil. Não havendo outro assunto a ser tratado a 

reunião foi encerrada, marcando-se a próxima  para  as 16:00 horas do dia 27/05/2002 na sala 

de reuniões da AUREMN, localizada à sala 608, 6 andar, Bloco A – CT – IQ/UFRJ.  

 

 


