ATA DA 165a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às quatorze horas do dia onze de novembro de 2004, teve início a 165a Reunião Ordinária
Aberta da AUREMN, realizada na sala 616 do IQ/UFRJ, Bloco A, Ilha do Fundão. Estavam
presentes José Daniel Figueroa Villar , Presidente da AUREMN, Sonia M. C. Menezes, Rosane
San Gil, Elizabeth Ermel Monteiro, Luzineide Tinoco, Peter Seidl e João Otávio. A reunião foi
iniciada com a leitura da ata da 164ª reunião Ordinária que foi aprovada com pequenas
modificações no texto. A reunião iniciou com um relato de Sonia a respeito do ISMAR 2004
informando que o material preparado pela AUREMN para concorrer à sede do ISMAR 2007 foi
muito elogiado por quem assistiu e que deixou os membros do Comitê do ISMAR com muitas
dúvidas de qual pais escolher entre Brasil, Japão e Taiwan. Informou ainda que a decisão foi
por Taiwan por dois motivos principais: 1) O Brasil já foi sede de dois evento do ISMAR : em
1967 (São Paulo) e em 1986 (Rio de Janeiro); 2) O governo do Taiwan já assegurou
antecipadamente US$ 130,000.00 para o evento. Os membros do Comitê solicitaram que o
Brasil mantivesse sua proposta para o próximo evento. A avaliação é que para a próxima
concorrência, haja um comprometimento antecipado de algumas empresas/agências de
fomento brasileiras a patrocinarem o evento. O assunto tratado a seguir foi o Curso da
AUREMN para 2005. Foi decidido que o curso terá 3 módulos em Fevereiro a saber: Módulo I
básico (Prof. Peter Seidl); Módulo II de teoria básica e preparatório para o Curso do Prof.
Griesinger que será ministrado após o evento de Maio (Prof. Figueroa); Módulo IIIA: RMN
aplicado a fármacos, que terá a mesma ementa do que não pode ser realizado em 2004 (Prof.
José Ricardo) e Módulo IIIB: RMN aplicado a alimentos que seria realizado em paralelo ao
módulo IIIA (Profa. Maria Inês) . As datas foram acertadas e o período total dos módulos I a III
do Curso será de 16 de fevereiro a 02 de março de 2005. Todos estes módulos serão
realizados no IME. Decidiu-se também que junto com os três primeiros módulos iremos divulgar
o Módulo IV que será o Curso: “Understanding Pulse Sequences” que será ministrado pelo Prof.
Griesinger de 16 a 21 de maio de 2005 imediatamente após o X Encontro de Usuários de RMN.
Em princípio estaremos realizando este módulo ou no NPPN/UFRJ ou na Bioquímica Médica da
UFRJ. Foram discutidos e acertados também os valores a serem cobrados de cada módulo. O
assunto tratado em seguida foi o X Encontro de Usuários de RMN. Acertou-se o programa e
coordenadores a serem convidados para cada sessão além de quem dará os Seminários
introdutórios (em português) de cada palestra plenária. Figueroa se encarregará dos convites e
Sonia de se comunicar com os palestrantes convidados para as questões de passagem, visto,
envio de CVs e abstracts. Quanto aos pedidos de auxílios, Figueroa informou que o pedido à
FINEP foi enviado no prazo e ainda que o pedido ao CNPq para eventos no Mercosul foi
aprovado. Sonia informou que o pedido de auxílio à Petrobras também foi aprovado e Rosane
que ainda não havia notícias sobre o pedido feito à TWAS. Em seguida a reunião foi
direcionada para colocação das informações sobre o evento na página da AUREMN. João
Otávio tirou algumas dúvidas e solicitou-se ao João que as informações sobre normas de envio
de trabalhos já traduzidas e enviadas pelo Figueroa já podiam ser colocadas de imediato. Outra
reunião sobre o evento com a presença da Sandra seria imprescindível para discutirmos
valores de inscrições e hospedagem para brasileiros e estrangeiros. Em princípio esta reunião
ficou acertada para a próxima semana no IME. Não havendo outro assunto a ser tratado a
reunião foi encerrada marcando-se a próxima , onde teremos a posse da nova Diretoria,
balanço de 2004 e almoço de confraternização para o dia 08/12/2004 às 10:00horas.

