ATA DA 145a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às dezesseis horas e trinta minutos do dia 17 de outubro de 2002, teve início a 145 a 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, Rosane San Gil, Luiza Moura e Sandra
Mello. A reunião foi iniciada com a leitura da ata da 144ª Reunião Ordinária que foi aprovada
por unanimidade. Sonia sugeriu o nome da associada Katia Leal (UFF) para fazer parte da
Comissão de Informação e Estatística que foi desfalcada pela saída de Mônica Zucolotto. A
sugestão foi aprovada por todos e Sonia ficou de contactar Kátia para fazer o convite formal.
Quanto ao Comitê de Publicações, Figueroa informou que o Vol. 1 do Annals estará pronto no
dia 21/10. Informou ainda que o Vol. 2 sairá com 5 artigos que já estão prontos e revisados.
Quanto ao Vol. 2 da série “Fundamentos e Aplicações da RMN”, a nova edição deverá substituir
a anterior que foi vendida a diversas pessoas. Figueroa enviará mensagem para a rede de
RMN solicitando que as pessoas que compraram a primeira edição do livro devolvam estes
exemplares para que enviemos a nova edição. Para aqueles que na ocasião solicitaram
dedicatória do autor, ele se compromete a refazê-la no novo exemplar que será enviado pelo
correio. O assunto tratado a seguir foi as eleições para a nova Diretoria da AUREMN para o
período 2003-2004. Alviclér Magalhães ficou de completar sistemática para votação eletrônica e
enviará e-mail para cada associado, quites com a Associação, informando sua senha para
votação que será válida até as 12:00 horas do dia 29/11. Sonia colocou que está achando a
liberação de informações via e-mail para a rede de RMN muito lenta. Figueroa sugeriu que
Luzineide ficasse responsável por filtrar pelo menos duas vezes ao dia todas as mensagens
para a rede agilizando o processo. Luzineide aceitou a incumbência e entrará em contato com
Alviclér para assumir esta função. Sonia informou que a Circular do Curso de 2003 (diversos
módulos) já está disponível na página da AUREMN. Ela seguirá por correio para não
associados da AUREMN. O mesmo acontecerá com abertura da AUREMN para novas filiações
quer seja no país quanto no exterior, pessoas físicas, estudantes ou empresas. Rosane San Gil
informou que breve estará cobrando anuidade 2003 dos sócios no pais e exterior, enviando email individual para cada Associado. Quanto ao IX Encontro de Usuários de RMN a ser
realizado de 05 a 09 de maio de 2003 no Rio de Janeiro, a 1ª Circular ficou pronta e foi
discutida por todos realizando-se algumas alterações pertinentes. Figueroa ficou de convidar o
último palestrante estrangeiro para o lugar do Parella que não respondeu ao convite. Ficou de
mandar também, e-mail para todos os palestrantes confirmados para o evento para que enviem
o quanto antes, o “Curriculum Vitae”, cópias do passaporte, nome e endereço completos,
resumos e/ou títulos de suas palestras e alertará também para a questão de visto para entrada
no pais. Decidiu-se que Alviclér deverá disponibilizar a partir de 01 de Dezembro de 2002, na
página da AUREMN, o “template” para envio de sumários e resumos extendidos bem como
inscrição no evento, que este ano será totalmente realizada por meios eletrônicos. Sonia
iniciará o envio de solicitação de patrocínio para empresas nacionais e estrangeiras. Foi
verificado que o “deadline” para solicitação de auxílio para o evento para a Academia do
Terceiro Mundo já havia expirado. Sonia informou a seguir que a organização do II Encontro
Luso–Brasileiro de RMN (IIELBRMN) a se realizar de 23 a 26 de Setembro de 2003 em
Portugal, concordou em alterar o “deadline” para envio de resumos para 18 de Maio de 2003.
As pessoas que necessitarem de aprovação de seu resumo para solicitação de auxílio
financeiro para comparecer ao evento, deverão envia-lo pelo menos um mês antes do
“deadline”. Informou também que o evento já conta com uma página na internet. Não havendo
outro assunto a ser tratado a reunião foi encerrada marcando-se a próxima para as 15:00 horas
do dia 13/11/02 na sala de reuniões da AUREMN.

