
ATA DA 148
a
 REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 
 
Às dezesseis horas e trinta minutos do dia 06 de fevereiro de 2003, teve início a 148

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, e Sandra Mello. A reunião foi iniciada com a leitura da ata da 147ª Reunião Ordinária que foi aprovada 
com pequenas ressalvas. A seguir Luzineide fez o relato do Comitê de Novos Sócios que aprovou os seguintes 
novos associados por terem sido indicados por associados quites com a AUREMN: Maurício Luis Sforça, Luciana 
dos Santos Spinelli, Leonor Galvão de Botton, Ângela Mika Katsuyama, Andréa de Moraes Silva, Aline Lima de 
Oliveira, Lucicleide Ribeiro e Rita de Cássia Rossi Figueiredo. O assunto tratado a seguir foi a questão da 
Biblioteca. Sonia sugeriu a Figueroa que fizesse nova carta ao Diretor do Instituto de Química cobrando uma 
posição definitiva do mesmo sobre a Biblioteca da AUREMN. Caso não haja resposta, a AUREMN deverá retirar 
seu acervo da Biblioteca do IQ-UFRJ e instalá-la na sala da AUREMN. A sugestão foi aprovada pelos presentes. A 
questão tratada a seguir foram os Cursos 2003. Sonia comentou o e-mail recebido do Prof. Griesinger solicitando a 
AUREMN um posicionamento sobre a realização de seu Curso no Brasil ainda este ano. Figueroa acha que se não 
houver uma massa crítica mínima de pessoas interessadas no Curso, que seria mais avançado e mais específico, 
não valeria a pena a AUREMN custear a vinda do Prof. ao Brasil. Assim irá realizar uma consulta sobre o interesse 
deste Curso junto a comunidade Brasileira de RMN e então, caso haja interesse, sinalizar ao Prof. Griesinger a 
melhor data para sua realização. Quanto ao Curso de RMN módulos I, II, IIIA, IIIB e IIIC que terá seu inicio em 10-
02, Sonia e Rosane comentaram a decisão tomada acerca do Curso sobre outras Ressonâncias (módulo IIIB), que 
foi cancelado por conter apenas 3 inscrições sendo que 2 não confirmadas até a presente data. Sonia comunicou 
ter enviado e-mail ao Ney, Prof. deste módulo, informando-o sobre esse cancelamento. Rosane informou que para 
os demais módulos o número de inscritos foi o seguinte: Módulo I : 15 alunos; Módulo II: 13 alunos; Módulo IIIA: 10 
alunos e Módulo IIIC: 3 alunos. Para os Módulos I e II os Profs. utilizarão monitores, que são alunos associados da 
AUREMN para os quais ficou estabelecida uma ajuda de custo paga pela AUREMN. Rosane e Sandra informaram 
já terem enviado e-mail para todos os inscritos avisando da hora e local onde serão realizados cada módulo. O 
módulo IIIC será realizado no IMA-UFRJ a pedido das Profas. Inês e Naira. Sandra irá preparar lista de presença a 
ser enviada por e-mail para cada Prof. e ainda os certificados de participação para serem distribuídos ao final de 
cada módulo. O assunto tratado a seguir foi o IX Encontro de Usuários de RMN. Figueroa informou que o Prof. 
Cláudio Dalvit não poderá aceitar o convite da AUREMN para vir como palestrante convidado e assim sendo foi 
substituído, como já previamente acordado, pelo Prof. Mário Engelsberg da UFPE. O programa preliminar do 
evento foi discutido, algumas modificações introduzidas e Figueroa ficou de iniciar imediatamente o convite para os 
Coordenadores de Sessões e Profs. que darão os seminários que antecedem as palestras principais. Sonia 
colocou que só no início de Fevereiro conseguiu-se colocar no ar a 2ª Circular do evento em português e em inglês 
com as regras para apresentação dos abstracts e resumos estendidos e colocou em discussão se isso seria motivo 
para adiarmos a data final para envio dos trabalhos, Ficou decidido que em princípio deveremos manter a data, 
enviando toda semana aviso pela rede de RMN alertando para o prazo final do envio dos resumos. O Boletim 
eletrônico da SBQ também será utilizado para avisos do dead line. Sonia colocou a seguir dúvidas de alguns 
associados quanto ao número de inscrições de trabalhos por inscrição no evento e também se o trabalho poderia 
ser apresentado sem a presença de algum autor. O assunto foi discutido e ficou decidido que cada inscrição no 
evento da direito a inscrição de no máximo 2(dois) trabalhos e que para que este trabalho possa ser apresentado, 
necessariamente um dos autores deverá estar presente no evento. Ficou estabelecido também que para inscrições 
para participação em apenas 1 dia do evento serão cobrados R$ 200,00 que incluirá o material e mais 2 coffee 
breaks e almoço. Sonia informou que no mês de Fevereiro irá reforçar o pedido de patrocínios a Empresas 
Nacionais e estrangeiras e foi revisado o tamanho do stand da categoria: Colaborador. Para fechar o orçamento do 
evento sem contar com auxílio das agencias de fomento teremos que contar com o patrocínio de no mínimo 4 
empresas nacionais e 1 estrangeira. Rosane informou a seguir que o material doado pela Universidade de 
Princeton que está sendo enviado dos USA, esbarrou em alguns problemas burocráticos da Universidade, mas 
que estes já estavam sendo resolvidos. Sonia informou também que a AUREMN renovou a assinatura da revista 
Concepts of Magnetic Resonance. Não havendo outro assunto a ser tratado a reunião foi encerrada marcando-se a 
próxima para as 15:00 horas do dia 12/03/03 na sala de reuniões da AUREMN no IQ-UFRJ – Bloco A – 6 andar, 
Ilha do Fundão. 


