
ATA DA 169a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
Às quinze horas do dia vinte e dois de março de 2005, teve início a 169a 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, Rosane San Gil, 
Luzineide Tinoco,  Peter Seidl , Luiza de Moura, Maria Inês Bruno Tavares, Sandra Mello e Eduardo 
Miguez . A reunião foi iniciada com a leitura da ata da 168ª reunião Ordinária que foi aprovada com 
pequenas modificações. A seguir tratou-se dos novos associados. Luzineide apresentou 16 novos 
associados que por terem uma ou duas indicações de sócios quites dependendo da categoria de sócio, 
foram automaticamente aceitos. São eles: Carlos Geraldes, Miquel Pons, Yraima Moura L. Cordeiro, 
Carlos Alberto Salgueiro, Jorge Luiz de O. Domingos, Tiago Venâncio, Fábio Bonk, Moacir Forim, 
Leonardo G. Trabuco, Gian Marco Contessa, João Teles de Carvalho Neto, Ronaldo da Silva Mohana 
Borges, Rosilene Aparecida Prestes , Fernanda Pimentel Garcia, Gerson Luiz Mantovani, Edilene 
Delphino Rodrigues.O assunto tratado a seguir foi a Biblioteca da AUREMN. Rosane informou que ainda 
há material da Biblioteca no IQ/UFRJ que deverá ser conferido antes de ser enviado ao IMA. Quanto a 
Comissão de Nomenclatura, apesar da ausência da Coordenadora da Comissão houve consenso de 
que a lista de termos a serem traduzidos e aprovados deverão ser distribuídos aos associados e levados 
à próxima Assembléia Geral para votação. Quanto ao Curso de RMN  módulos IIIB e IV,  Sonia fará 
anúncio pela rede de RMN informando o prazo final para inscrição (20/04) e também enviará aviso para 
o Boletim Eletrônico da SBQ. A mesma coisa ocorrerá para a inscrição final no X Encontro de Usuários. 
João Otávio fará os ajustes finais na página da AUREMN incerindo o que falta e ajustando ementas e 
datas. O assunto tratado a seguir foi o X Encontro de Usuários de RMN/III Encontro Luso-Brasileiro e I 
Encontro Ibero-americano de RMN. Sonia informou que conseguiu contato com Prof. Octávio Monastério 
(Universidade do Chile) e que o mesmo confirmou sua presença no evento. Informou também que havia 
espaços no programa já que nem a Jeol nem a Tecmag iriam usar seus espaços. Foi combinado que 
iremos oferecer estes espaços para palestras da Anasazi, DPUnion/Oxford e Tédia Brasil, nesta ordem. 
Caso nenhuma delas ou apenas alguma use o espaço iremos preenchê-los com comunicações orais. 
Quanto às inscrições para utilização do ônibus do evento, Sandra informou que já está disponível no site 
e que ela deverá enviar aviso a todos os inscritos por e-mail. Sonia comunicou ainda que a D. Lúcia 
Panepucci, esposa do Prof. Horácio não irá receber a homenagem que será realizada no evento e pediu 
para o Prof. Tito Bonagamba a representasse. Sonia comunicou também que já fez as inscrições dos 
palestrantes convidados via site e que está montando tabela com chegadas e partidas de todos os que 
vêm de fora para questão de envio de transporte e recebimento dos mesmos no aeroporto. Sandra irá 
providenciar reserva de Hotel no Rio para os que precisarem. Sonia solicitou que passagem do Dr. 
VanderHart seja comprada de imediato pois ele precisa comprar a passagem da esposa no mesmo vôo. 
A Diretoria aprovou a compra. Sonia irá solicitar as Empresas para que inscrevam seus representantes 
via site até o dia 20/04. Quanto a  patrocínios, Figueroa ficou de ver com a Byocristal e disse que a Air 
Products respondeu negativamente. Sonia irá verificar se consegue algo mais durante o ENC. A Capes 
ainda não respondeu a solicitação de auxílio. Quanto à Finep, o associado Ricardo Emanuel de Souza 
estará hoje com o Presidente desta Instituição solicitando revisão do nosso pedido de auxílio que foi 
injustamente rejeitado. Sandra perguntou a seguir como a Organização do evento gostaria que fossem 
emitidos os certificados de participação e apresentação de trabalhos que em vários eventos têm saído 
sem nome e sem título. A idéia foi rejeitada pela Organização que vai emitir os certificados da maneira 
tradicional, ou seja, com nome dos autores e com o título completo do trabalho. A seguir Sonia mostrou 
como tinha sido indicado pelos advogados da AUREMN as modificações no estatuto solicitadas pela 
Diretoria. Faltam ainda as funções do Secretario e Tesoureiro para os quais, Sonia irá de consultar 
outros estatutos tais como os da SBCAT e da SBQ. Sonia fará uma proposta final à Diretoria e, sendo 
aprovada, será divulgada para os associados via rede para que estes pensem sobre as modificações 
antes da votação final que ocorrerá na Assembléia Geral da AUREMN que será realizada durante o 
evento de maio. Como não havia mais assuntos a reunião foi encerrada marcando-se a próxima, para o 
dia 28/04/2005 às 15:00horas na sala de reuniões da AUREMN. 
 


