ATA DA 156a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às dez e trinta horas do dia 4 de dezembro de 2003, teve início a 156a Reunião Ordinária Aberta da
AUREMN, realizada na sala 3030 da Sessão de Química do Instituto Militar de Engenharia. Estavam
presentes José Daniel Figueroa Villar, Presidente da AUREMN, Sonia M. C. Menezes, Luzineide Tinoco,
Ney Vugman, Naira Silva, Kátia Leal, Rosana Garrido e Peter Seidl. A reunião foi iniciada com a leitura
da ata da 155ª Reunião Ordinária que foi aprovada sem alterações. Sonia noticiou que o Prof. Ad Bax
respondeu pela organização do ISMAR 2007 dizendo que, em princípio, não há problemas do evento ser
realizado em Maio no Brasil junto com o XI Encontro de Usuários de RMN, porém a decisão final virá no
evento de 2004 nos USA quando o Brasil concorrerá com outros paises candidatos a sediar o evento.
Figueroa informou que Ney já liberou a sala para a AUREMN no 3° andar do Bloco A e que Sandra irá
fazer a mudança com um grupo de pessoas por ela convocado assim que Rosane San Gil der o seu OK.
Para uma sede definitiva da AUREMN todos concordaram que um espaço na UFRJ na Ilha do Fundão
seria o ideal. Ney comentou que terá talvez 6 salas disponíveis no novo prédio da Física, o que poderia
ser uma alternativa a ser considerada. Quanto à Biblioteca, Naira relatou a reunião que aconteceu com o
Prof. Ailton Souza Gomes no IMA. A reunião foi um sucesso e o IMA aprovou sem restrições todas as
condições para empréstimo do acervo solicitadas pela AUREMN, para que a Biblioteca da AUREMN
passe a funcionar dentro da Biblioteca do IMA. Naira fará junto com Sandra mudança da Biblioteca e
redação de contrato de comodato. Sonia levantou ainda a hipótese sugerida por Ney para que a
Biblioteca ficasse na Biblioteca da Física e assim próxima à futura sala da AUREMN. Porém, por
unanimidade foi decidido que a Biblioteca da AUREMN ficará no IMA/UFRJ. Quanto a „homepage‟ e
rede da AUREMN, Figueroa informou que foi contratado por R$150,00 mensais o aluno de informática
da Uni-Rio Rodrigo que irá assumir a colocação no ar e a manutenção da HP da AUREMN a partir do
material que o Alvicler passou. Uma idéia seria passar a utilizar o servidor da Física da UFRJ ao invés
do atual na UFSCAR. Ney solicitou que Rodrigo o procure para acertarem este assunto. Figueroa
também irá falar com Rodrigo a respeito da lista de distribuição da AUREMN que ficará também a cargo
dele. Todos concordaram que o Rodrigo deveria participar das reuniões da AUREMN para verificar
necessidades e alterações na HP da AUREMN. A seguir passou-se aos relatos do Balanço 2003. Sonia
iniciou com o relato da secretaria seguida de Naira que fez um balanço da Biblioteca da AUREMN em
2003 e suas metas para 2004 que incluirá carta para Prof. orientadores de tese em RMN solicitando
cópia em papel ou em meio eletrônico das teses defendidas na área. A seguir, Kátia fez um relato do
Comitê de Informação e Estatística que englobou também novos sócios. Figueroa por fim fez o relato de
presidência falando sobre: a) Eventos e Cursos realizados em 2003,b) Eventos a serem realizados e
patrocinados pela AUREMN para os anos de 2004 – 2005, c) Publicações da AUREMN, chamando
atenção para as dificuldades dos autores terminarem os volumes contratados e de futuros autores para
o livro “Fundamentos e Aplicações da RMN”. Colocou ainda as perspectivas para a revista Annals of
Magnetic Resonance e falou das dificuldades em receber os trabalhos referados em um tempo
considerado razoável para seguir com estas publicações. Figueroa apresentou por fim os problemas
pendentes e as possíveis soluções para os mesmos para 2004. O relato da Tesouraria mostrou saldo de
caixa positivo em 2003 e que a anuidade será mantida para 2004 e será cobrada com desconto com o
prazo de final de 28 de fevereiro de 2004 para pagamento. Sonia informou por fim que dois Prof. de
Moçambique confirmaram a vinda ao Brasil para participar dos 3 módulos do Curso 2004 além de um
treinamento de 2 semanas no equipamento da PUC que seria o mais similar ao que eles vão receber.
Rosana Garrido já esta preparando programa de treinamento. Nada mais tendo a se tratar a reunião foi
encerrada marcando-se a próxima para as 15:00 horas do dia 22/01/04 no na sala de reuniões da
AUREMN, sala 608, 6° andar-Bloco A - IQ/UFRJ.

