
ATA DA 150a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
Às dez horas do dia 25 de abril de 2003, teve início a 150a 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, Rosane San Gil, Peter Seidl, Maria Inês B. Tavares, Naira Machado da Silva e 
Sandra Mello. A reunião foi iniciada com a leitura da ata da 149ª Reunião Ordinária que foi 
aprovada com pequenas ressalvas. A seguir Figueroa fez o relato do Comitê de Novos Sócios 
que aprovou os seguintes novos associados por terem sido indicados por associados quites 
com a AUREMN: John Delayre (Colaborador –Pessoa Jurídica representante da TECMAG), 
Tathiene Cordeiro Rodrigues,Paula de Miranda Costa, Marcos Anacleto da Silva, Alexandro 
Pereira da Silva, Erika Christina A. Nunes Chrisman, Lisandra Vieira Rosas, Josiane de Souza 
Luna, Luciana de Almeida Fraga, Andréia de Moraes Silva, Martha Gonzalez Pérez, Tiago 
Venâncio, Maria de Fátima das Graças F. Da Silva e Lívia Assumpção Moreira.O assunto 
tratado a seguir foi o IX Encontro de Usuários de RMN. Os seguintes tópicos foram abordados e 
discutidos: a) Professores estrangeiros convidados: chegadas e partidas, envio de passagens, 
e recepção no aeroporto e reserva de Hotel no Rio antes e após o evento; b) Envio de material 
para o evento: Ficou estabelecido que todo o material deverá estar no CENPES  até a manhã 
do dia 02/05, pois Sonia marcará para o transporte sair as 13:00 horas deste dia para o Hotel 
do Frade. Sandra fará lista completa do que será necessário levar e enviará para Sonia; c) 
Ônibus do evento: Horários, alocar estrangeiros nos respectivos ônibus, respostas dos 
participantes; d) Cobrança de Patrocínio de Empresas que ainda não pagaram; e) Fechar a lista 
de participantes do evento e fazer a ficha de avaliação do evento; f) Trabalhos orais pendentes: 
Prof. Pusiol e Varian ; Sonia irá cobrar; g) Lista dos participantes por tipo de apartamento a ser 
enviado para o Hotel do Frade; checar pessoal alocado em quartos x lista de participantes e 
verificar se todos os estrangeiros estão alocados em ambas as listas; h) O programa do evento 
foi checado dia por dia. Figueroa irá enviá-lo para a página da AUREMN; foram checados 
também os conteúdos dos discursos de abertura para não serem repetitivos. i) Foi verificado 
com Sandra o que está incluido no pacote do evento para que a informação seja precisa para 
os participantes; j) Assembéia Geral durante o evento: Foi checado o que cada um irá 
apresentar para que não haja duplicação de informações nem inconsistência de dados; k) 
Patrocínios da Instituições formais de fomento: CAPES deu passagens e quanto ao CNPq e 
FAPERJ o assunto está bem encaminhado, embora ainda não se tenha resposta definitiva; l) 
Tesoureira acordou valor em dinheiro a ser levado para Hotel, bem como talões de cheques; m) 
foram repassados e acordados por todos, os valores para: inscrição local para o evento; valores 
para filiação à AUREMN (todas as categorias); valores de venda dos Livros e Annals of 
Magnetic Resonance para sócios e não sócios; n) Ficou acordado que iremos levar o 
microcomputador da AUREMN para facilitar a Naira e a Kátia na montagem do Quem é Quem 
em RMN e na atualização dos dados dos Associados. Sonia informou que a Empresa Anasazi 
também vai patrocinar o evento e terá um stand no local. Não havendo outro assunto a ser 
tratado a reunião foi encerrada. A próxima reunião será a 19ª Assembléia Geral da AUREMN 
que irá se realizar no dia 07/05/2003, às 17:15 horas no Hotel do Frade, Angra dos Reis, RJ 
durante a realização do IX Encontro de Usuários de RMN. 


