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ATA DA 168 REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
a

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de fevereiro de 2005, teve início a 168 Reunião
Ordinária Aberta da AUREMN, realizada na sala de reuniões da AUREMN (sala 445), Instituto de Física da UFRJ.
Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar , Presidente da AUREMN, Sonia M. C. Menezes, Rosana Garrido,
Luzineide Tinoco, Peter Seidl , Ney Vugman, Luiza de Moura, Maria Inês Bruno, Sandra Mello e João Otávio. A
reunião foi iniciada com a leitura da ata da 167ª reunião Ordinária que foi aprovada com pequenas modificações. A
seguir tratou-se dos novos associados. Luzineide apresentou 15 novos associados que por terem uma ou duas
indicações de sócios quites dependendo da categoria de sócio, foram automaticamente aceitos. São eles: Marta
Bruix, Jorge Santoro, Eurico Cabrita, Priscila de Oliveira Menechini, Sabrina Baptista Ferreira, Paulo Gustavo
Barboni Nascimento, Adriana Karla Cardoso Amorim Reis, Leandro Luetkmeyer, Gisele Cristina Xavier Valle, Filipe
José Santos Duarte, Francisco Paulo dos Santos, Álvaro Cunha Neto, Susimaire Pedersoli, Glória Ruiz Gómez,
Maria Margarida Catalão Almiro e Castro. O assunto tratado a seguir foi o Curso de RMN da AUREMN cujo módulo
I já estava em andamento. Estão inscritos: 6 alunos no Módulo I, 11 no módulo II, 8 no módulo IIIA e apenas 2 no
módulo IIIB. Maria Inês, professora do módulo IIIB sugeriu suspender a realização deste módulo agora e realizá-lo
logo após o X Encontro de Usuários de RMN, em paralelo com o Módulo IV que também será realizado nesta
ocasião. Maria Inês e Rosane ficaram de consultar os dois inscritos (um de Uberlândia e outro do Rio), e no caso
de aceitação de ambos, avisarão a Sonia para anúncio na rede e a João Otávio para alteração na página as
AUREMN. Figueroa informou que a rede da AUREMN já esta funcionando e que Luzineide será a moderadora
filtrando as mensagens enviadas. O assunto tratado a seguir foi o X Encontro de Usuários de RMN. Sonia informou
que entrou em contato com Prof. Raul Quijada do Chile para tentar contatar o representante daquele pais no
Encontro, Prof. Octávio Monastério, sem sucesso até o momento. Informou que tentará contatá-lo por telefone
diretamente como última tentativa. Quanto à inscrição no evento com apresentação de trabalhos, Sonia e diversos
participantes da reunião relataram casos de pessoas que solicitaram prorrogação do prazo. O assunto foi debatido
e decidiu-se prorrogar o prazo para inscrição com apresentação de trabalhos para dia 25/02/2005
impreterivelmente e sem mais nenhuma prorrogação. Sonia divulgará informação através mensagem para a rede
da AUREMN e para o Boletim eletrônico da SBQ na sexta-feira, dia 18/02 pela manhã. Também enviará
mensagem para comunidade espanhola e portuguesa. João Otávio irá alterar data na página da AUREMN também
na sexta pela manhã. Quanto aos patrocínios, Sonia relatou quais as empresas que estão patrocinando o evento e
em que categoria. Algumas surpresas ruins foram verificadas (Tecmag e indecisão da Jeol) e outras boas (Tédia
Brazil e DPunion) também verificadas. Das empresas patrocinadoras, 6 terão direito a “stands”. Sonia relatou
também o quanto de auxílio estamos obtendo dessas empresas. Sonia disse que irá intensificar solicitação de
patrocínio junto à White Martins e algumas outras empresas estrangeiras. Figueroa tentará também junto a
Biocrystal e Air Products. Sonia informou que conseguiu os contatos para falar com a esposa do Prof. Panepucci
para convidá-la a receber a homenagem durante o evento, porém ainda não o havia feito pois necessitaria discutir
antes o que a AUREMN iria oferecer para viabilizar seu transporte e estadia no Hotel do Frade. O assunto foi
discutido e Sonia irá então convidar a D. Lúcia Panepucci. Figueroa, sugeriu que fizéssemos um painel de fotos de
eventos anteriores pala ilustrar o X Encontro. Sonia irá mandar mensagem para a rede solicitando aos associados
que tiverem fotos disponíveis que nos enviem. As mesmas serão devolvidas ao final do X Encontro. Outro assunto
tratado foi a substituição da Dra. Thelma Pertinhez que desistiu de dar o Seminário introdutório da palestra do Prof.
Alejandro Vila. O assunto foi debatido e Ney sugeriu que se mandasse o resumo da palestra para o Prof. Nelson
Pinhal do IF/UFRJ para que o mesmo verificasse se se sentiria a vontade para fazer o Seminário. Caso o Prof.
Nelson não aceite, iremos convidar a Profa. Ana Paula Valente (Bioquímica Médica/UFRJ) para proferir o
Seminário. A seguir Sonia tirou algumas dúvidas com o João Otávio de como irá inscrever no evento todos os
palestrantes convidados e informou a todos que irá fazê-lo o mais breve possível. Maria Inês Bruno informou que
todos os livros e vídeos da AUREMN já estavam na Biblioteca do IMA sendo catalogados pela bibliotecária. Os
demais itens da Biblioteca da AUREMN tais como Teses, Separatas e Periódicos irão a seguir. Como não havia
mais assuntos a reunião foi encerrada marcando-se a próxima, para o dia 22/03/2005 às 15:00horas na sala de
reuniões da AUREMN.

