ATA DA 146a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às quinze horas e trinta minutos do dia 13 de novembro de 2002, teve início a 146 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, Alviclér Magalhães e
Sandra Mello. A reunião foi iniciada com a leitura da ata da 145ª Reunião Ordinária que foi
aprovada por unanimidade. Sonia comunicou que Katia Leal (UFF) concordou em fazer parte
da Comissão de Informação e Estatística que foi desfalcada pela saída de Mônica Zucolotto.
Rosane San Gil comunicou que para associados da categoria Colaboradores Pessoas Físicas
(estudantes) aceitará receber a anuidade 2003 em 4 parcelas para facilitar o pagamento. Naira,
do Comitê de Biblioteca comunicou através de Sonia o recebimento de mais dois novos livros
para a Biblioteca da AUREMN. Figueroa informou ainda que cobrou do Prof. Angelo (IQ/UFRJ)
a carta resposta em relação ao uso da Biblioteca do Instituto para abrigar o acervo da
AUREMN. A carta deverá ser recebida em breve. Figueroa informou que o Vol. 1 do Annals
esta pronto e que 1 exemplar deverá ser enviado a cada autor juntamente com 10 separatas de
seus respectivos artigos. A revista foi apresentada ao Coordenador da Comissão de Avaliação
da CAPES que gostou muito do trabalho. O Vol. 2 da revista está em fase de editoração.
Figueroa informou já ter recebido alguns volumes da edição antiga do Vol. 2 da série
“Fundamentos e Aplicações da RMN” e solicitou a Sonia que envie a estas pessoas exemplares
da nova edição em substituição à anterior. Uma lista de pessoas que compraram o Vol. 2 da
série foi dada à Sonia que deverá cobrar o envio do exemplar a ser substituído por e-mail. O
assunto tratado a seguir foi a eleição para a nova Diretoria da AUREMN para o período 20032004. Alviclér Magalhães informou que até aquele momento somente 27 votos haviam sido
computados. Figueroa solicitou à Comissão Eleitoral que não deixasse de insistir para que os
associados votem através de envio de e-mail para rede pelo menos duas vezes por semana até
o final do prazo para votação. Sonia informou que a Circular do Curso de 2003 (diversos
módulos) já foi enviada por correio para não sócios, e empresas nacionais juntamente com a 1ª
Circular do IX Encontro de Usuários e também da solicitação de patrocínio para o evento e do
convite para filiação à AUREMN. O Curso 2003 da AUREMN já foi divulgado também no
Boletim Eletrônico da SBQ. A Circular do IX Encontro foi traduzida para o Inglês e também será
enviada por correio a pessoas e Instituições no exterior. Figueroa informou que fez o convite
formal ao Dr. Claudio Dalvit para participar como conferencista convidado do IX Encontro e que
o Dr. Claudio pediu até Dezembro para confirmar sua presença no evento. Se o Dr. Claudio não
puder comparecer, Figueroa convidará palestrante brasileiro para substituí-lo. Foi decidido que
para o Encontro cada inscrição no evento dará direito a inscrição de no máximo dois trabalhos.
Foi decidido ainda que o abstract do trabalho será de no máximo 250 palavras e que o resumo
extendido deverá ocupar 2 páginas incluindo tabelas, figuras e referências. Sonia mostrou a
seguir, a 1ª Circular do II Encontro Luso–Brasileiro de RMN (II ELBRMN) a se realizar de 23 a
26 de Setembro de 2003 em Portugal, que deverá ser enviada aos nossos Associados através
da rede. Não havendo outro assunto a ser tratado a reunião foi encerrada marcando-se a
próxima para as 11:00 horas do dia 12/12/02 na sala 3027 do Instituto Militar de Engenharia
(Praça Gal. Tibúrcio, 80- Urca , RJ). A reunião será precedida pela 18º Assembléia Geral da
AUREMN que deverá iniciar as 10:30 horas e dar posse à nova Direitoria a ser eleita em 29 de
Novembro. Após a reunião seguir-se-á almoço de confraternização.

