
ATA DA 163a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 

Às quinze horas e quinze minutos do dia dois de setembro de 2004, teve início a 163a 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, Luzineide Tinoco, e Sandra Mello. A reunião foi iniciada 

com a leitura da ata da 162ª reunião Ordinária que foi aprovada com pequenas modificações. O 

assunto tratado logo a seguir foi a mudança da Biblioteca da AUREMN. Rosane informou que 

ainda não havia sido possível a concretização da mudança pois dependia de seus alunos para 

ajudar e estes estavam ocupados. Em breve a mudança será realizada. Eduardo Miguez fará a 

conferência do material  quando este chegar ao IMA. Quanto à “Home Page” E lista de 

distribuição da AUREMN, Figueroa informou que houve reunião com Sandra e Rogério sobre o 

assunto quando passou uma série de instruções e pediu prioridade para o funcionamento da 

lista. O assunto tratado a seguir foi o X Encontro de Usuários de RMN. Figueroa informou que 

perdeu-se o prazo para solicitação de auxílio ao CNPq mas que havia um edital aberto para 

eventos do Cone-sul que poderíamos nos encaixar e cujo prazo para envio da solicitação é até 

o dia 16/09. Sonia informou que o Dr. Juan Murgrich da Venezuela esta ajudando a indicar o 

representante da Venezuela para o evento. A seguir foi feita uma avaliação da VIII Jornada 

Brasileira. Todos foram unânimes em elogiar o local e o excelente serviço do Fórum de Cultura 

e além dos “coffee-breaks” e coquetel contratado. Quanto a parte científica,os elogios foram 

principalmente a Sessão de posters que foi provavelmente a melhor que já realizamos até 

então. A mesa-redonda deixou a desejar pela ausência dos representantes das agências de 

fomento. Figueroa informou a seguir que o Curso do Prof. Griesinger deverá ocorrer somente 

após o evento de Maio e que seu curso preparatório só poderá ser ministrado bem antes, 

provavelmente em Fevereiro junto com o Curso anual da AUREMN. Luzineide pelo Comitê de 

Novos Sócios aprovou a seguir os seguintes novos associados por já possuírem as indicações 

necessárias: Amal Elzubair Eltom, Alcicley da Silva Abreu e Rodrigo Ribeiro da Silva. Figueroa 

informou ter recebido uma nova Tese para a Biblioteca da AUREMN e também que o Vol. 3 do 

Livro “Fundamentos e Aplicações da RMN sobre DOSY ficará certamente pronto antes do fim 

do ano. Foi fechado também o Vol.2 #1 e 2 de 2003 do “Annals of Magnetic Resonance”. 

Quanto ao material para o ISMAR 2007, Sonia informou que enviou a Sandra material que foi 

enviado pelo Marcus Giotto dos EUA para nos basearmos para preparar a apresentação da 

AUREMN no ISMAR 2004 que se realizará no final de Outubro na Flórida. Não havendo outro 

assunto a ser tratado a reunião foi encerrada marcando-se a próxima para o dia 30/09/2004 as 

15:00horas. 

 


