
ATA DA 149a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 

 

Às quinze horas do dia 12 de março de 2003, teve início a 149a 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, Peter Seidl, Maria Inês B. Tavares e Sandra 

Mello. A reunião foi iniciada com a leitura da ata da 148ª 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: Hélio Ricardo Xavier Pimentel, Daniel Moura da Silva, Anderson Canuto de Oliveira 

Silva, Nader de Sousa Amadeu, Sergio Oyama Junior e Daniel Vazzoler de Almeida. Sonia 

informou que Naira ira auxiliar a Kátia com a instalação do banco de dados da AUREMN na 

UFF, para que ela possa montar o Quem é Quem e atualize o Banco de Equipamentos de RMN 

a tempo de apresentá-los durante o IX Encontro de Usuários. Quanto ao Curso da AUREMN 

2003, realizado em Fevereiro, Sonia informou que todos os certificados e avaliações foram 

enviados e todas as apostilas, avaliações dos módulos e listas de presença foram arquivados 

no acervo da AUREMN. O assunto tratado a seguir foi o IX Encontro de Usuários de RMN. 

Figueroa informou que com a desistência da vinda da Mei Hong, o Prof. Prestergard será 

convidado para dar palestra em seu lugar. Caso o Prof. não aceite o convite, será formulado ao 

Prof. Galleoni. Caso este também não possa vir, o palestrante convidado na área de Bioquímica 

será a Prof. Ana Paula Valente da UFRJ. O programa preliminar do evento sofreu pequenas 

alterações que foram discutidas. Sonia informou que as seguintes empresas já garantiram 

patrocínio ao evento até o presente momento: Petrobras, Varian, Bruker, Jeol, Tecmag, 

Resonance Instrument e Stable Isotopes. Sonia irá tentar aumentar o número de patrocinadores 

durante sua participação no ENC nos USA. Rosane informou que até aquele momento haviam 

32 trabalhos inscritos no evento, porém faltavam ainda dois dias para o ‘deadline’. Quanto aos 

convidados, Sonia informou a Sandra datas e horas para reservas de passagens de chegada e 

partida de alguns palestrantes convidados. Sonia informou ainda preços conseguidos até o 

momento com passagem aérea para grupo para a ida dos brasileiros ao II Encontro Luso- 

Brasileiro de RMN em Sintra, Portugal em Setembro de 2003. Não havendo outro assunto a ser 

tratado a reunião foi encerrada marcando-se a próxima para as 10:00 horas do dia 25/04/03 na 

sala de reuniões da AUREMN no IQ-UFRJ – Bloco A – 6º andar, Ilha do Fundão. 

 

 


