
ATA DA 161
a
 REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 
 
Às quinze horas e trinta minutos do dia dezesseis de junho de 2004, teve início a 161

a
 Reunião Ordinária Aberta da 

AUREMN, realizada na sala da AUREMN, sala 445 do IF/UFRJ, Bloco A, Ilha do Fundão.  Estavam presentes José 
Daniel Figueroa Villar , Presidente da AUREMN, Sonia M. C. Menezes, Rosane San Gil, Ney Vugman, Rosana 
Garrido, Luzineide Tinoco, Maria Inês Bruno Tavares e Sandra Mello. A reunião foi iniciada com a leitura da ata da 
160ª reunião Ordinária que foi aprovada com pequenas modificações. Sobre a sala da AUREMN, já está em pleno 
funcionamento e, Rosane San Gil, juntamente com Ney Vugman mostraram as modificações que tiveram que ser 
realizadas para maior conforto e segurança do local. Rosane informou ainda que faltam alguns detalhes como 
fechadura, mudar cadeado da porta, completar a escada de acesso, fazer cópia das chaves para a Diretoria e 
ainda colocar o micro na rede. Quanto à arrumação, Sandra ainda passará um”pente fino” para verificar se ainda 
há material para ser descartado e melhor acomodar o material existente. Sobre a mudança da Biblioteca da 
AUREMN para o IMA/UFRJ, Naira pediu para informar que na próxima semana ela, Rosane e Rosana Garrido irão 
checar todos o acervo da AUREMN que saiu do IQ/UFRJ para a sala da AUREMN, para então enviar a estante da 
AUREMN e todo este material para a Biblioteca do IMA. Figueroa pediu para que se verificasse os livros mais 
danificados para re-encaderná-los antes de enviá-los ao IMA. Não houve relato da Comissão de novos sócios por 
não haver nomes a serem incluídos. O assunto tratado a seguir foi a  VIII Jornada Brasileira de RM. Rosane 
informou que estão inscritos 72 trabalhos. Destes, 29 serão orais e o restante sob a forma de poster. Os trabalhos 
concorrendo ao prêmio são 7 sendo 2 de mestrado e 5 de doutorado. Combinou-se que até dia 21/06 Sandra 
receberá a lista com os trabalhos que serão apresentados oralmente e os demais para fazer o livro de resumos. A 
seguir foi decidida a Comissão que irá julgar os trabalhos concorrendo aos prêmios. A Comissão ficou assim 
constituída: Rosane San Gil (Coordenadora da Sessão), José Daniel Figueroa Villar, José Dias de Souza Filho, 
Anita Marsaioli e Sonia Maria Cabral de Menezes. Rosane enviará os trabalhos completos concorrendo ao prêmio 
para Sonia que fará cópia e enviará para toda a Comissão Julgadora. Todos os trabalhos orais terão 15 min. para 
serem apresentados seguidos de 5 min. para debates. Foram escolhidos todos os Coordenadores de todas as  
Sessões do evento que serão convidados por Figueroa até o dia 18/06. Quanto á Mesa-redonda, o documento a 
ser entregue aos Presidentes das agências de fomento está pronto e revisado. Figueroa fará carta convite formal 
chamando os Presidentes do CNPq, FINEP, FAPERJ e FAPESP a participarem da mesa. Figueroa irá utilizar o 
contato do IME para chegar ao CNPq, Ney irá entrar em contato direto com o Sérgio Rezende presidente da 
FINEP, Jerson Silva, Diretor científico da FAPERJ já esta confirmado, e Anita Marsaioli convidará alguém da 
FAPESP. O evento será realizado no auditório do 3° andar do IME . Um coquetel será realizado na quinta-feira dia 
29/07 após o encerramento dos trabalhos deste dia. Sandra irá ao IME ainda esta semana para verificar, espaço 
para colocação dos painéis, secretaria, e questões como coquetel, lanches, etc. Figueroa informou ainda que além 
da ajuda da CAPES, A AUREMN conseguiu também auxílio de R$ 7000,00 do CNPq. Sonia repassou para 
Figueroa o interesse da DpUnion de patrocinar o evento. Foram trocados e-mails com o representante que ficou de 
dar uma resposta final. Inês sugeriu o contato com a Livraria da UFRJ para a exposição de livros durante a 
Jornada. Sonia colocará Naira em contato para saber da possibilidade. Foi informado por Figueroa que o Mini-
Curso “RMN de alimentos” não poderá ser ministrado. Foi sugerido o contato com Colnago e Antonio Jorge para 
darem cursos alternativos mas ao final da discussão decidiu-se ficar com somente os dois mini-cursos já 
acordados pois não teríamos agora como oferecer novos cursos para os participantes ou para os associados da 
AUREMN. Rosane ficou de consultar os inscritos no Curso de alimentos para saber se gostariam de substituí-lo 
por um dos outros dois cursos oferecidos. Para não haver coincidência de horários e as pessoas poderem fazer os 
dois cursos oferecidos, um deles passará a ser realizado para a parte da tarde (Imagens por RMN).Rosane 
informará aos inscritos, salas onde cursos serão realizados e horários. Quanto ao Curso de Interpretação a ser 
ministrado em Campinas e no Rio pelo Prof. Traficante, Rosane informou que já temos 17 inscritos no Rio e 20 em 
Campinas. Sonia  passou todo o programa da estada  do Prof. Traficante no Brasil desde sua chegada e foi 
decidido hospedá-lo no Rio no mesmo Hotel que ele ficou na sua última vinda (Leblon Palace Hotel). O material do 
Curso já foi enviado pelo Prof. dos USA e será copiado por Sonia que deverá enviar parte do mesmo para 
Campinas. Sonia ouviu sugestão de tópicos para a pauta da 20ª Assembléia Geral a ser realizada durante a 
Jornada.. O assunto a seguir foi o X Encontro de Usuários de RMN/III Encontro Luso-Brasileiro de RMN/I Encontro 
Ibero-Americano de RMN a se realizar no Brasil em 2005. Todos os palestrantes já estão convidados e aceitaram o 
convite. Faltam ainda nomes do México e Venezuela para a mesa redonda sobre RMN na América Latina. Decidiu-
se lançar a primeira circular deste evento na VIII Jornada em Julho e foi discutido o conteúdo da mesma . O “dead 
line” para envio de trabalhos será 31/01/2005. O material de pedido de auxílio para a TWAS foi enviado a tempo e 
recebido o retorno da Instituição que nosso pedido foi recebido. Decidiu-se manter os mesmos níveis de patrocínio 
do Encontro anterior tanto para empresas estrangeiras como para empresas nacionais, baixando no entanto para 
20% o desconto para empresas associadas.  Não havendo outro assunto a ser tratado, a reunião foi encerrada 
marcando-se a próxima para as 15:30 horas do dia 14/07/04 na sala 445 de reuniões da AUREMN. 
 


