ATA DA 143a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às dezessete horas do dia 18 de julho de 2002, teve início a 143a 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, Sonia M. C. Menezes,
Luzineide Tinoco, Monica Zucolotto Chalaça, Rosane San Gil, Rosana Garrido , Naira Silva e Sandra
Mello. A reunião foi iniciada com a leitura da ata da 142ª Reunião Ordinária que foi aprovada por
unanimidade. Luzineide, do Comitê de novos sócios, aprovou a inclusão de: Oscar Javier Pedroza,
Núbia Moura Ribeiro e Rita de Cássia Sebastião como nova associada, já que a solicitação veio com a
assinatura de dois sócios quites. Mônica Zucolotto, pelo Comitê de Informação e Estatística, informou
que recebeu, após apelo individual, fichas atualizadas de vários associados para finalização do cadastro
“Quem é Quem na RMN no Brasil” e de mais alguns equipamentos para atualização do Cadastro de
Equipamentos. Informou que irá fechar a apresentação para a Assembléia Geral com o material que
tem. O assunto tratado a seguir foi a VII Jornada de Ressonância Magnética a ser realizada em Maringá
de 30/07 a 02/08. Rosane San Gil mostrou preocupação com relação ao balanço financeiro da AUREMN
para o evento. Todos ficaram incumbidos de tentar mais algum patrocínio junto às Empresas ligadas à
RMN e Figueroa propôs que se gastasse apenas o que fosse imprescindível para a realização do evento
deixando para mais tarde, se necessário, a publicação do Vol. 1 do “Annals of Magnetic Resonance” e o
Vol. 2 da série Fundamentos e Aplicações da RMN. A seguir Sonia e Figueroa passaram item por item
da Jornada para acerto dos detalhes finais. Foram tratados os seguintes assuntos: 1) Tim Claridge; 2)
Transporte do material do evento para Maringá; 3)Material da AUREMN a ser levado para o evento; 4)
Programa passo a passo; 5) Ônibus do Hotel para a UEM no dia dos mini-cursos; 5)Empresas
participantes;6) Prêmios (que prêmios para cada categoria e colocação);7) Refeições incluídas nas
inscrições;8) Mesa-redonda: participantes e dinâmica;9) Programação Social;10) Coordenadores de
Sessão; cartas de agradecimento;11) Material a ser vendido/distribuído ao longo do evento;12)
Assembléia Geral da AUREMN: principais relatos e assuntos a serem tratados;13) Comissão do Prêmio;
regras.14) Trabalhos orais; reforçar o aviso aos autores. Figueroa informou que dois trabalhos enviados
estão de sobreaviso e poderão ser apresentados oralmente caso algum trabalho oral não compareça na
última hora. Sandra ficou de mandar e-mail para rede avisando de ônibus para a UEM no dia dos minicursos e também confirmando horário e salas. Figueroa enviará e-mail também informando a todos os
integrantes da Comissão que julgará os trabalhos concorrendo a prêmios. Quanto ao IX Encontro de
Usuários de RMN a ser realizado de 05 a 09 de maio de 2003 no Rio de Janeiro, Figueroa informou que
além dos nomes confirmados desde a reunião anterior os seguintes também confirmaram: Dr. Shimon
Vega (Sólidos -Israel) e o Prof. Thomas Williamson (Produtos Naturais-USA). Faltam portanto, poucos
nomes para fechar a lista dos convidados. Sonia informou que está em contato permanente com a
Organização do II Encontro Luso-Brasileiro de RMN. A data de realização será mesmo de 23 a 26
/09/2003, na semana seguinte ao Encontro de RMN de sólidos a ser realizado em Chamonix na França
e também do SMASH-2003 que será na Itália. A Comissão Científica pelo Brasil foi confirmada com a
aceitação de participação por parte do Tito Bonagamba (IF/USP), Antonio Gilberto Ferreira
(DQ/UFSCAR) e José Daniel Figueroa Villar (IME). A Organização do Encontro já iniciou os convites
para palestrantes convidados e escolheram, pelo assunto a ser abordado, os Profs. Anita
Marsaioli(UNICAMP) e Mário Engelsberg (UFPE) como os palestrantes convidados brasileiros, que terão
suas despesas pagas pelo evento. Não havendo outro assunto a ser tratado a reunião foi encerrada e a
próxima será a Assembléia Geral e ser realizada dia 02/08/02 as 10:30 horas no Hotel Golden-Ingá,
Maringá, PR.

