
ATA DA 170a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e oito de abril de 2005, teve início a 170a Reunião 
Ordinária Aberta da AUREMN, realizada na sala de reuniões da AUREMN (sala 445), Instituto de Física 
da UFRJ. Estavam presentes Sonia Menezes, Rosane San Gil, Luzineide Tinoco, Peter Seidl , Ney 
Vugman, Maria Inês Tavares, Naira Ruiz e Sandra Mello. A reunião foi iniciada com a leitura da ata da 
169ª Reunião Ordinária que foi aprovada com pequenas modificações. A seguir tratou-se dos novos 
associados. Luzineide apresentou 2 novos associados que por terem uma ou duas indicações de sócios 
quites dependendo da categoria de sócio, foram automaticamente aceitos. São eles: Felipe Tancredi e 
Elza Cristina Figueira. O assunto tratado a seguir foi o X Encontro de Usuários de RMN. Foi discutida a 
pauta da 22ª Assembléia Geral a ser realizada durante o evento e decidiu-se o que cada um dos 
Comitês iria apresentar para não haver superposição de assuntos. Luzineide solicitou ao Comitê de 
Informação e Estatística que apresentasse a sua parte sobre Novos Associados. Solicitou-se à Rosana 
Garrido que na apresentação da Comissão de Terminologia fossem apresentados os termos já 
solicitados para tradução e imediatamente votados. Sonia irá enviar para a rede de RMN a redação 
antiga e nova dos artigos do estatuto da AUREMN com proposta de alteração que serão votados na 
Assembléia para que os associados tomem conhecimento e pensem sobre o assunto antes da 
Assembléia. Colocou também a questão da solicitação da White Martins de fazer uma discussão sobre o 
fornecimento de criogênicos no Brasil. A questão foi discutida e decidiu-se incluir na pasta dos  
participantes um questionário sobre o assunto e recolher as respostas no evento antes da Assembléia 
Geral. O questionário será elaborado por Sonia e Naira. A seguir Sonia informou que conseguiu mais 
dois patrocínios de empresas internacionais, respectivamente da Norell e Isotec e que a FINEP voltou 
atrás e concedeu R$ 20.000,00 para a realização do evento. A seguir discutiu-se a inclusão no preço do 
pacote o tradicional passeio de saveiro ao final do evento. Rosane San Gil preferiu decidir durante o 
evento de acordo com as possibilidades financeiras. Em seguida o programa do evento foi repassado 
passo a passo. Sonia colocou que o associado Fabio Almeida, conversando com o Prof. Christian 
Griesinger, verificou que os assuntos a serem tratados em sua palestra abordariam muitas técnicas que 
não poderiam ser todas cobertas na meia hora disponível para o seu seminário. Acrescentou que o Prof. 
Griesinger se ofereceu para dar um tutorial sobre “Cross-correlation relaxation” que de preferência 
deveria ser dado antes de sua palestra. O assunto foi discutido e, como o programa do evento já esta 
muito apertado resolveu-se realizar o tutorial de 12:00 as 12:50 horas da quinta-feira dia 12 de maio 
como uma palestra opcional ao programa do evento. O anúncio deste tutorial será feito no início do 
evento e ficará a cargo de Sonia. Foi discutido também que para padronizar a introdução dos autores de 
trabalhos orais a serem apresentados na Sessão Estado-da-arte II, Sonia irá solicitar o Curriculum 
resumido dos autores que ainda não enviaram. Foi solicitado à Sandra que coloque na pasta do evento 
a lista de participantes com endereço completo por ordem alfabética do sobrenome. Sandra irá preparar 
e a lista e Sonia providenciará xerox. Foi definido também que os brasileiros que darão seminários 
introdutórios à palestras convidadas e palestrantes convidados terão passagem ou gasolina paga pelo 
evento além de inscrição e acomodação em quarto duplo pagas pela AUREMN. Foi definido também 
que não serão cobertas despesas com alimentação no Rio de Janeiro dos palestrantes estrangeiros 
convidados. Uma lista de material a ser levado para venda durante o evento bem como os preços a 
serem cobrados foi também discutido. Sandra solicitou que se reforçasse a resposta do formulário de 
utilização do ônibus através da página “web” do evento. Sonia irá mandar mensagens para a rede além 
de e-mails direto para as pessoas que ainda não responderam. Sandra reforçou que não havia 
necessidade da inscrição dos acompanhantes de participantes do evento. Como não havia mais 
assuntos a reunião foi encerrada. A próxima, será a 22ª Assembléia Geral que será realizada no dia 
11/05/2005 às 17:15 horas no salão de convenções do Hotel do Frade durante o X Encontro de Usuários 
de RMN. 


