ATA DA 157a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE
USUÁRIOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às quatorze hora e trinta minutos do dia vinte e dois de janeiro de 2004, teve início a 157a 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, Maria Inês Bruno e Peter Seidl. A reunião foi iniciada com
a leitura da ata da 156ª 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: César Dimande, Julião Monjane, Carina Martins,
Alexandre Pinto Mesquita, Barrry Jones (Representante da Empresa Resonance Instruments), João
Otávio Milam Albuquerque e Reginaldo Ramos. O assunto tratado a seguir foi a questão da pessoa a ser
contratada para trabalhar na rede e na Home Page da AUREMN. Figueroa informou que o Alvicler o
havia contatado para dizer que agora estaria mais disponível para tratar da HP e da rede e que já estaria
reativando a rede de RMN. Apesar disso, Figueroa continua a espera da indicação de um nome de
aluno pelo Prof. Luis Pedro da Uni-Rio para ajudar ao Alvicler a manter a página atualizada. Naira,
apesar de não ter comparecido a reunião mandou comunicado dizendo que para selar a ida da
Biblioteca da AUREMN para o IMA, ainda falta a redação da carta-contrato de comodato incluindo as
regras de utilização do acervo da AUREMN. Naira irá consultar pessoas para auxiliar na redação da
carta. Quanto a questão da mudança da sala da AUREMN para Instituto de Física da UFRJ, Rosane
sugeriu que se aguardasse mais um tempo para a mudança. A questão tratada a seguir foram os Cursos
2004. Rosane informou que até aquele momento haviam 6 inscritos no Módulo I, e 11 nos Módulos II e
III. Foi discutido e decidiu-se os estudantes que seriam contemplados com bolsas da AUREMN para
participar do Curso. Quanto a questão das publicações, Figueroa informou que Anita Marsaioli estaria
com o volume 3 do livro Fundamentos e Aplicações da RMN sobre DOSY, pronto. Sonia ficou de
contatar Carlos para saber dele quando poderia aprontar o livro sobre processamento de sinais. O
Comitê de Informação e Estatística da AUREMN gostaria de colocar o Quem é Quem direto na Home
Page da AUREMN e para isso necessitaria de uma reunião URGENTE com a pessoa de informática que
será contratada para ajudar o Alvicler. Rosane e Sonia informaram que a cobrança da anuidade 2004 da
AUREMN e convites para afiliação já haviam sido enviados por correio com data limite de 28/02 para
pagamento sem multa.O assunto tratado a seguir foi o Curso de Interpretação em RMN e também a VIII
Jornada Brasileira de RM. Figueroa informou que já havia convidado oficialmente todos os Profs. De
Mini-Cursos e também os conferencistas brasileiros solicitando o título de suas palestras. Solicitou à
Sonia que entrasse em contato com o Prof. Traficante para saber o título de sua palestra. Foi decidido
após ampla discussão também, que a Mesa-Redonda a ser conduzida na programação da Jornada terá
o título: “Política para Financiamento e Manutenção de Labs. De RMN” e que a AUREMN irá convidar
para participar da mesa, representantes do CNPq, FAPESP, FAPERJ e FINEP. Esta mesa terá a
coordenação do Figueroa que, quando formular o convite aos representantes, entregará carta que já
esta redigida apresentando a problemática e indicando possíveis soluções. Foi ainda decidida a
programação do restante da Jornada dia a dia para que a Sandra possa iniciar a confecção da Circular.
Quanto ao X Encontro de Usuários de RMN a se realizar de 09 a 13 de maio de 2005, Sonia informou
que os nomes das Comissões Organizadora e Científica por parte de Portugal e Espanha já estão
definidos. Falta definir os dois palestrantes convidados de cada pais inclusive do Brasil e ainda quem
participará pelo Brasil da Comissão Científica. Sonia consultará Portugal e Espanha e na próxima
reunião este será um dos temas da pauta, para decidir-se inclusive os seis convidados de outros países.
Não havendo outro assunto a ser tratado, a reunião foi encerrada marcando-se a próxima para as 14:30
horas do dia 10/03/04 na sala de reuniões da AUREMN no IQ-UFRJ – Bloco A – 6 andar, Ilha do
Fundão.

