
ATA DA 152
a
 REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN 

 
Às quinze horas do dia 07 de agosto de 2003, teve início a 152

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, Peter Seidl e Rosana Garrido. A reunião foi iniciada 
com a leitura da ata da 151ª Reunião Ordinária que foi aprovada sem 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: 
Maria José Sales e Isis Martins Figueiredo. Figueroa informou que exemplar do “Annals” Vol. 1 n

o
 2/3 já foi distribuído para 

Editores da revista e para os autores de trabalho, assim como as separatas. O Vol. 3 do livro Fundamentos e Aplicações da 
RMN sobre Instrumentação cujo autor é o Tito Bonagamba deverá ficar pronto até o final do ano, porém a publicação deverá 
ocorrer somente em 2004. Quanto ao Vol. 2 #1 do “Annals of Magnetic Resonance”, Figueroa informou que já tem 5 artigos 
revisados e aceitos. Acredita-se que a pouca procura espontânea pela publicação na revista se deve ao fato da demora das 
correções e revisão pelos „referees‟. Naira e Kátia deverão retomar os trabalhos do Quem é Quem e cadastro dos 
Equipamentos assim que Kátia retornar do exterior. Quanto a questão da Biblioteca da AUREMN, Figueroa leu a carta a ser 
enviada ao Ângelo que foi discutida pelos presentes. O ideal é de que o acervo permaneça na Ilha do Fundão e que a 
Instituição que venha a abrigar a Biblioteca da AUREMN tenha um associado local que possa ajudar no empréstimo de livros e 
periódicos, além da Naira e da Sandra. Quanto à Comissão de Nomenclatura a Tabela preparada por Rosana Garrido foi 
enviada ao Figueroa que irá revisá-la antes de a enviarmos para opinião dos associados e da decisão final sobre a tradução 
definitiva dos termos que lá estão. Quanto aos Cursos da AUREMN 2003, Rosane informou que o Curso Unix para RMN que 
estava sendo realizado naquela semana em São Carlos, contou com 25 alunos inscritos gerando uma receita de R$ 5.400,00 
para a Associação. As despesas totais deverão estar em torno de R$ 3.000,00 , para a compra de um microcomputador para a 
UFSCAR como pagamento pela cessão da sala e micros para a realização do curso, e ainda pagamento de despesas de 
material distribuído para os alunos, locomoção, alimentação e monitores para os professores. Verificou-se que este Curso de 
Unix só no Rio de Janeiro, teria hoje pelo menos mais 15 alunos que gostariam de assisti-lo, o que já mereceria a realização de 
uma nova versão no Rio. Rosana Garrido irá verificar disponibilidade da PUC, RJ abrigar o Curso em Janeiro de 2004, durante 
as férias da Universidade. Outra possibilidade seria a realização na UNIRIO, a ser verificada por Rosane San Gil. A data 
sugerida foi de 10 a 17 de janeiro de 2003. Outro Curso discutido para 2004 foi o Curso regular da AUREMN. Sugeriu-se 
manter o módulo I, básico a ser ministrado por Peter Seidl em 3 dias de 28/01 a 30/01/2004, a seguir teríamos o módulo II 
(teórico) a ser dado pelo Figueroa em 5 dias (de 02 a 06 de fevereiro de 2004) e por último, o módulo III (de 09 a 13 de 
fevereiro de 2004), o Curso do Prof. Griesinger, sobre planejamento de seqüências de pulsos usando matriz de densidade que, 
segundo consulta a nossos associados durante o último Encontro, haveria demanda suficiente de alunos para realizá-lo. Esta 
versão do Curso será realizada ainda no IME, Rio de Janeiro, mas a AUREMN promete considerar a solicitação de alguns 
associados para a realização das próximas versões do mesmo, fora do Rio (Ex.: em São Paulo). A seguir tratou-se de marcar a 
VIII Jornada Brasileira de RM, que será no IME, RJ em 2004. A data acordada foi de 26 a 30/07/2004. Na semana 
imediatamente anterior, a AUREMN realizará em Campinas o Curso: Interpretação de Espectros de RMN a ser ministrado pelo 
Prof. Daniel Traficante do NMR Concepts, que será também o único palestrante estrangeiro convidado da Jornada. Após a 
Jornada, na semana de 02 a 08 de agosto de 2004 o Curso de Interpretação será realizado outra vez no Rio de Janeiro, 
também no IME. A ementa do Curso foi enviada pelo Prof. Traficante e apresentada por Sonia na reunião. O Prof. solicitou que 
em cada turma haja 20 alunos no máximo para o melhor aproveitamento de todos. Sonia entrará em contato com o Prof. 
Traficante para verificar se ele esta de acordo com as datas propostas. Peter Seidl informou a todos sobre o Curso do Prof. 
Glaser sobre RMN no Estado Sólido aplicado a Fármacos que será realizado de 30/09 a 02/10 na UFF. O assunto a seguir foi o 
II Encontro Luso- Brasileiro de RMN a se realizar em Sintra, Portugal em Setembro de 2003. Sonia informou que foram cerca de 
23 os brasileiros inscritos, o que foi considerado pouco para o que pretendíamos. Figueroa colocou a questão financeira do pais 
e das principais agências de fomento como as principais causas deste baixo comparecimento. Decidiu-se na reunião que a 
delegação base para a participação brasileiro no evento deverá contar pelo menos com a Diretoria da AUREMN, além dos 
membros da Comissão científica e dos palestrantes brasileiros convidados (Anita Marsaioli e Mário Engelsberg). Os membros 
brasileiros das Comissões Científica e Organizadora foram isentos da taxa inscrição pela Organização do evento e decidiu-se 
também que para os membros da Diretoria da AUREMN e também dos palestrantes convidados a AUREMN ajudará 
financeiramente no que for preciso para que estas pessoas compareçam ao evento. Foi lembrado também que deverá ser 
efetuado o quanto antes o pagamento da passagem a Portugal de Cláudio Tormena (ganhador do prêmio (primeiro lugar)) no 
Concurso de melhor poster durante o IX Encontro de Usuários  de RMN realizado em Maio de 2003 em Angra dos Reis e ainda 
da inscrição no evento de Tiago Venâncio, segundo lugar neste mesmo concurso. Sonia informou que ainda não formou o 
grupo de 10 pessoas necessárias para a redução no preço da passagem para Lisboa e retorno. Está entrando em contato com 
os inscritos para tal. As Cias aéreas candidatas são a Swiss e a Air France. A agência de turismo irá verificar a TAP também 
como outra alternativa. Quanto ao documento sobre Manutenção dos Equipamentos de RMN no pais, Figueroa leu o 
documento que foi por ele redigido, o mesmo foi discutido por todos e algumas alterações foram sugeridas. Figueroa irá alterar 
o documento com as correções pertinentes e enviar versão por e-mail para os principais gerentes de laboratórios de RMN no 
pais opinarem sobre o mesmo antes de assiná-lo. O documento deverá ser entregue se possível pessoalmente para os 
presidentes das principais agências de fomento a pesquisa do pais. No item assuntos diversos, Figueroa colocou a questão da 
retirada do único aparelho de RMN de imagens instalado em um Hospital público de Recife por falta de pagamento ao 
fabricante. A questão foi bastante debatida e ao final a plenária decidiu que a AUREMN não deveria se manifestar como 
Instituição, principalmente porque aparelhos de imagens da área médica bem como os profissionais envolvidos nesta área, não 
são abrangidos atualmente por nossa Associação.  Não havendo outro assunto a ser tratado a reunião foi encerrada marcando-
se a próxima para as 15:00 horas do dia 04/09/03 na sala de reuniões da AUREMN no IQ-UFRJ – Bloco A – 6º andar, Ilha do 
Fundão. 


