
ATA DA 162a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
Às quinze horas e trinta minutos do dia quatorze de julho de 2004, teve início a 162a 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, Peter Seidl, Luzineide Tinoco, Maria Inês Bruno Tavares e Sandra Mello. A reunião foi iniciada 
com a leitura da ata da 161ª reunião Ordinária que foi aprovada com pequenas modificações. O assunto 
tratado logo a seguir foi a mudança do local da VIII Jornada Brasileira, Mini-Cursos e  do Curso de 
Interpretação de Espectros de 1 e 2D a ser ministrados pelo Prof. Daniel Traficante. Devido a problemas 
de ultima hora no IME, a VIII Jornada foi transferida para o Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, Av. 
Pasteur 250, Urca e os Mini-Cursos e Curso de Interpretação serão realizados na UNI-RIO, CCET, Av. 
Pasteur 458 sala 112. Rosane San Gil informou que até o momento haviam 9 inscritos para o Mini-Curso 
de Polímeros e 20 para o de Imagens por RMN. O primeiro será realizado de 8:30 as 12:30 horas e o 
segundo de 14:00 as 18:00 horas. Sandra ficou encarregada de avisar a todos os inscritos na Jornada e 
Mini-Cursos do novo local e horários. Figueroa informou que para a mesa redonda sobre manutenção de 
equipamentos de RMN a ser realizada durante a Jornada, apenas o Prof. Jerson Silva , Diretor Científico 
da FAPERJ, confirmou sua presença até o momento. O CNPq e a FINEP até o momento não haviam 
confirmado nenhum representante. A Profa. Anita Marsaioli estava tentando a presença de 
representante da FAPESP. Rosane San Gil ficou encarregada de avisar a todos os inscritos nos Cursos 
de Interpretação de espectros de RMN em Campinas (18 inscritos) e no Rio (23 inscritos) dos locais e 
horários. Sonia informou que Prof. Daniel Traficante solicitou quadro negro ou branco e retroprojetor nas 
salas para realização dos Cursos. Sonia ficou de avisar a Prof. Anita para providências. Informou ainda 
que as apostilas para o Curso já estavam prontas e que parte delas já haviam sido enviadas para a 
Profa. Anita em Campinas. Para sua palestra durante a Jornada, O Prof. Traficante necessitará de 
projetor de slides. Sandra irá providenciar. Sonia informou a seguir que Naira pediu para informar que a 
mudança da Biblioteca da AUREMN para a Biblioteca do IMA se dará após a Jornada e Cursos e até a 
próxima Reunião Ordinária da AUREMN. Quanto ao relato dos Comitês, Luzineide informou da 
aprovação de um novo associado: Fábio Simonelli por ter sido indicado por outros 2 sócios quites com a 
Associação. Figueroa informou que a boneca do Vol. 2 n° 1 e 2 de 2003 do “Annals of Magnetic 
Resonance” esta pronta e que sua publicação deverá ocorrer até final de Agosto. 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. Sonia leu o e-mail recebido da Comissão Organizadora de 
Portugal apontando para um evento na área de RMN aplicado a moléculas Biológicas que ocorrerá 
simultaneamente em Miami, Florida e verificando a possibilidade de alterarmos a data de nosso evento. 
O assunto foi discutido e achamos que neste momento não mais poderíamos alterar nossa data pois 
todos os palestrantes convidados já haviam confirmado sua participação além de já termos solicitado 
auxílio financeiro a TWAS para a data programada. Sonia ficou de passar e-mail a todos de Portugal e 
Espanha explicando a situação. Sonia informou a Figueroa que conseguiu outro nome na Venezuela e 
Figueroa ficou de enviar o convite. Quanto ao nome do México, ficou-se de consultar a Varian do Brasil 
que conhece muitos usuários naquele pais. Sandra informou que cartaz do evento contendo o “dead 
line” para envio dos trabalhos esta pronto e Sonia irá copiá-lo para colocar na pasta de todos os 
participantes da Jornada além de colocá-lo na página da AUREMN. O cartaz também será enviado para 
membros da Comissão Organizadora da Espanha e Portugal via e-mail. Sonia informou que material 
enviado pelo Prof. Antonio Gilberto sobre Parâmetros de Aquisição e Processamento Bruker X Varian foi 
modificado e será xerocado e distribuído na Jornada com uma capa que Sandra confeccionará. Durante 
a Assembléia na Jornada o documento será discutido e se verificará se vai ser incluído na página da 
AUREMN ou de que outra maneira poderá ser divulgado aos Associados. Não havendo outro assunto a 
ser tratado a reunião foi encerrada. A próxima reunião será a 20ª Assembléia Geral da AUREMN que irá 
ocorrer no dia 30/07/2004 as 14:00horas, durante a VIII Jornada Brasileira de Ressonância Magnética.    
 
 


