ATA DA 164a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às quinze horas do dia trinta de setembro de 2004, teve início a 164 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, Maria Inês Bruno Tavares, e Sandra Mello. A reunião foi iniciada com a leitura
da ata da 163ª reunião Ordinária que foi aprovada com pequenas modificações. O assunto
tratado logo a seguir foi o processo eleitoral para a escolha da nova diretoria da AUREMN para
o biênio 2005-2006. Decidiu-se que na próxima Assembléia Geral da AUREMN será proposta a
mudança do estatuto em dois aspectos a) Criar o cargo de Vice-Presidente e b) aumentar o
mandato da Diretoria de dois para quatro anos. Foi eleita a Comissão Eleitoral que ficou assim
constituída: Maria Inês Bruno Tavares (IME/UFRJ) (Presidente), Anderson Canuto (IQ/UFRJ) e
Rosana Garrido (PUC, Rio). A Presidente da Comissão Eleitoral fará consulta aos Associados
da AUREMN para verificar se alguém se candidata aos cargos da Diretoria até o dia
25/10/2004. A atual Diretoria se candidatará a re-eleição como chapa “SPIN-ECHO
ESTIMULADO”. Após a consulta eleitoral, as cédulas com as chapas inscritas serão enviadas
aos Associados quites pelo correio e os votos serão enviados diretamente para Maria Inês que
receberá como válido os recebidos até as 12:horas do dia 30/11/2004. O assunto tratado a
seguir foi a mudança da Biblioteca da AUREMN. Maria Inês solicitou que a mudança fosse
adiada para Novembro já que a Bibliotecária do IMA estará envolvida em alguns eventos
internos que a ocuparão durante o mês de Outubro. Figueroa informou `a Sandra que enviasse
a formatação correta do Livro Fundamentos e Aplicações da RMN para a Anita Marsaioli para
que esta termine o Vol. 3 desta série. Informou ainda que o Vol (1,2) de 2003 do “Annals” já
esta na gráfica. No assunto Cursos Figueroa sugeriu que a AUREMN pensasse uma maneira
de instituir um “pro-labore” para Profs. que forem dar Curso para a AUREMN. Para os Cursos
regulares de 2005, além do modulo I básico do Peter, Figueroa dará um módulo mais
preparatório para o Curso de Prof. Christian Griesinger que será dado logo após o Encontro de
Usuários em Maio de 2005. Rosane sugeriu um Curso de sólidos como uma das alternativas do
modulo III e Sonia sugeriu o curso RMN aplicado a alimentos a ser dado pelo Prof Antônio
Gilberto Ferreira como outra alternativa para o módulo III. O assunto tratado a seguir foi a
proposta que a AUREMN deverá apresentar para sediar o ISMAR 2007 no Brasil. Sonia
informou que dois outros paises (Japão e Taiwan) também estarão apresentando propostas e
mostrou os tópicos que deverão ser abordados na apresentação da proposta durante o ISMAR
2004 a ser realizado de 24 a 28/10 em Jacksonville, Florida. e que foram enviados pelo VicePresidente do ISMAR (Ad Bax). Os tópicos foram discutidos um a um e determinou-se o que
abordar em cada um deles. O último assunto tratado na reunião foi o X Encontro de Usuários
de RMN. Sonia solicitou a Sandra que enviasse com urgência carta para Petrobras com a
solicitação de patrocínio pois a Petrobras estava para fechar o orçamento para 2005. O
conteúdo do auxílio a ser solicitado à Petrobras foi também discutido. Foi decidido colocar de
imediato na página da AUREMN as normas para apresentação de trabalhos em português e
inglês. Sonia informou que enviou por e-mail solicitação de patrocínio para as Empresas
brasileiras e estrangeiras. Figueroa sugeriu que na próxima reunião o programa do evento
fosse bem discutido e que fossem decididos os Coordenadores de Sessão e de Seminários de
introdução às conferências plenárias. Não havendo outro assunto a ser tratado a reunião foi
encerrada marcando-se a próxima para o dia 11/11/2004 às 14:00horas.

