
 
 
 
 
 
 
ATA DA 179a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 
 

Às treze horas e trinta minutos do dia oito de março de 2006, teve início a 179a Reunião Ordinária 
Aberta da AUREMN, realizada na sala de reuniões da AUREMN, Instituto de Física/UFRJ, 4º 
andar sala 445, Ilha do Fundão, Cidade Universitária, RJ. Estavam presentes José Daniel Figueroa 
Villar, Sonia M. C. Menezes, Rosane San Gil, Peter Seidl, Rosana Garrido, Sandra Melo e Ney 
Vugman. A reunião foi iniciada com a leitura da ata da 178ª Reunião Ordinária que foi aprovada 
com pequenas correções. Sonia, a pedido de Luzineide relatou pelo Comitê de novos associados, 
a inclusão de Amanda Oliveira Fernandez como nova associada da AUREMN. A seguir decidiu-
se que as reuniões da AUREMN terão duração menor e serão utilizadas somente para tratar de 
assuntos mais importantes. Os assuntos de menor importância serão decididos ao longo do mês 
via Internet. Figueroa colocou também sua impossibilidade neste semestre de realizar as reuniões 
às quintas-feiras. Decidiu-se que, em principio faremos as reuniões neste semestre às sextas-feiras 
no inicio da tarde. O assunto tratado a seguir foi a Home Page da AUREMN. Sandra colocou o 
orçamento apresentado pela empresa Anjos para assumir a colocação e manutenção da Home 
Page da AUREMN. A Diretoria achou o valor para manutenção um pouco alto. Sandra colocou 
que ainda há margem para negociação. Foi sugerido para que os eventos anuais também 
entrassem na negociação e dependendo da nova oferta da Anjos, Sandra fechasse negócio com 
esta Empresa. Quanto a IX Jornada Brasileira, Sandra relatou que a Comissão Organizadora local 
já conseguiu patrocínio da Varian e de uma Clínica Médica de Recife. Sandra informou ainda que 
já estão sendo montados os pedidos de auxílio à CAPES, CNPq e à Fundação do Estado de 
Pernambuco. Foi aprovado o pagamento de um sinal ao Hotel do evento. Figueroa sugeriu a 
Sandra que verificasse junto às Cias aéreas se há como baratear as passagens p/ Recife fazendo 
grupos com saídas no mesmo dia de SP, RJ e MG. Sandra fará isso mais para frente após verificar 
a lista de inscritos no evento. Quanto ao Curso de RMN realizado em Fevereiro, Figueroa 
solicitou à Sandra que redigisse carta de agradecimento do Decano da UNI-RIO pela sessão das 
salas para a realização dos módulos I, II IIIA e IIIB do mesmo. Foi autorizada a compra de um 
data show para AUREMN, evitando assim transtornos maiores em nossos eventos e cursos. Foi 
sugerido por Figueroa a Coordenação dos Cursos tivesse uma secretaria para verificar 
necessidades e recursos necessários no local de realização dos mesmos evitando assim transtornos 
de ultima hora. Solicitou-se a Sandra também declaração para os monitores dos Cursos colocando 
número de horas de monitoria e que Rosane efetuasse o pagamento dos mesmos. Foram lidas as 
avaliações de cada um dos módulos do Curso efetuadas pelos alunos. Em geral as avaliações 
foram boas sendo o tempo para cada módulo a principal crítica apontada além de problemas de 
infra-estrutura do local escolhido. Houve sugestão também do Figueroa da incorporação do 
módulo dado pelo Fábio Almeida aos Cursos que são sempre oferecidos. O assunto tratado a 
seguir foi o Encontro de Usuários que será realizado em Maio de 2007. Figueroa fará consulta á 
rede de RMN para que haja sugestão de nomes de convidados que por um acaso já venham ao 
Brasil para visita a alguma Universidade e que possam combinar a data para que participem 
também do Encontro como palestrantes convidados. Ficou-se de trazer sugestões de nomes para a 
próxima reunião. Sonia ficou de confirmar o nome de Lyndom Emsley para o qual já havia 
enviado o convite. Sonia colocou a seguir o assunto da realização do ISMAR 2010 no Brasil. Ney 
concordou com a proposta de se realizar o evento em São Paulo e sugeriu para Chairman do 
evento o nome do Prof. Otacílio Nascimento da Física da UFSCAR. Ney e Figueroa entrarão em 
contato com o Prof. para formalizar o convite. Sonia lembrou à Rosane e Figueroa para que façam 
a avaliação nas apostilas sobre teoria de RMN enviadas por um associado para a Biblioteca da 
AUREMN. Quanto ao vol. 3 do Livro “Fundamento e Aplicações da RMN” sobre EPR de autoria 
do Prof. Ney Vugman, a versão revisada já esta sendo aprontada por Sandra para publicação. 
Quanto à Comissão de Nomenclatura, Rosana ficou de fechar Tabela com termos sugeridos para 
tradução com os demais membros da Comissão e depois trazer para reunião para aprovação final. 
 



 
 
 
 
 
 
Rosane comunicou a decisão da Diretoria de isentar os Profs. dos módulos dos Cursos de RMN 
da anuidade da AUREMN no ano que realizarem seus cursos. Rosane levantou questão enviada 
pelo associado Carlos Pacheco sobre a anuidade paga por associados não residentes no Brasil. O 
assunto ficou de ser retomado na próxima reunião. Não havendo mais assuntos a reunião foi 
encerrada marcando-se a próxima, para dia 28 de abril de 2006 em hora a ser confirmada, na sala 
de reuniões da AUREMN, sala 445, IF/UFRJ, CCMN, Bloco A, Ilha do Fundão, RJ. 


