ATA DA 166a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às dez horas e quarenta e cinco minutos horas do dia oito de dezembro de 2004, teve início a
166a Reunião Ordinária Aberta da AUREMN, realizada na sala 3030 da Seção de Química do
IME, Praça Gal. Tibúrcio, 80, Urca, Rio de Janeiro. Estavam presentes José Daniel Figueroa
Villar , Presidente da AUREMN, Sonia M. C. Menezes, Rosane San Gil, Luzineide Tinoco,
Rosana Garrido, Maria Inês Bruno Tavares e Sandra Mello. A reunião foi iniciada com a leitura
da ata da 165ª reunião Ordinária que foi aprovada com pequenas modificações. A seguir tratouse da rede de RMN. Foi aprovada verba para aquisição de CPU para se deixar disponível no
CCS- Dept. de Bioquímica Médica abrigando o servidor e aos cuidados do Francisco Gomes
(Bioq. Médica). que será o administrador da rede. A seguir Figueroa fez uma apresentação da
Metas para 2005 onde abordou-se questões como ter um Editor Executivo para a revista
“Annals”. A questão foi discutida e aprovada e Maria Inês Bruno assumirá o cargo de Editor
Executivo para o ano de 2005. Outra meta para 2005 será a de alterar os estatutos da
AUREMN para incluir o cargo de Vice-Presidente na Diretoria além de aumentar o mandato
para 4 anos. As alterações serão enviadas a todos com a devida antecedência para análise e a
votação final será realizada na próxima Assembléia Geral da AUREMN. Outro item debatido foi
aumentar a participação dos associados na AUREMN criando representantes locais em São
Paulo, no Norte/Nordeste, no Sul em Minas Gerais e outro no Centro-Oeste. Este assunto será
mais debatido na próxima Assembléia Geral da AUREMN durante o X Encontro de Usuários.
Ainda tentando aumentar a participação dos Associados, Figueroa sugeriu que fossem
enviados a todos os associados através da rede, resumos das atas de cada Reunião Ordinária
aumentando assim o nível de informação do que vem se passando com a AUREMN para seus
associados. Os resumos da atas serão feitos e enviados por Luzineide. O assunto tratado a
seguir foram os Cursos de 2005. Após discussão sobre ementa proposta pelo Prof. Griesinger,
resolveu-se realizar o seu Curso no NPPN/UFRJ. Para tal, Luzineide irá fazer reserva do
auditório. Quanto aos módulos, I, II e IIIA e B a serem realizados em Fevereiro no IME, Sonia
informou que todo o material de propaganda do Curso seguiu por correio juntamente com a
Circular do X Encontro de Usuário de RMN a se realizar em Maio de 2005. A seguir foi feito um
balanço da Associação no ano de 2004. Sonia fez um resumo das realizações da secretaria e
dos eventos e cursos da AUREMN em 2004. Figueroa mencionou os eventos para 2006 (IX
Jornada Brasileira de RM em Recife) e 2007 (II Ibero-americano de RMN na Espanha). Rosane
San Gil fez o balanço financeiro de 2004 mostrando saldo positivo e mantendo o valor da
anuidade para 2005. Quanto á mudança da Biblioteca, Rosane e Maria Inês combinaram
efetuá-la na primeira semana de Janeiro de 2005. Combinou-se que o “Concepts of Magnetic
Resonance” será colocado na Biblioteca. Sonia ficou de verificar se com a anuidade paga
temos direito à assinatura eletrônica. Quanto ao 3º Volume do Livro “Fundamentos e Aplicações
da RMN”, Anita Marsaioli informou a Figueroa que este deverá estar pronto no primeiro
trimestre de 2005. Quanto ao X Encontro de Usuários de RMN foi comunicado que finalmente a
página do evento na Internet está no ar. Não havendo outro assunto a ser tratado a reunião foi
encerrada marcando-se a próxima para o dia 19/01/2005 às 14:30horas na sala de reuniões da
AUREMN.

