
 
 
 
 
 
 
ATA DA 186a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 
 

Às quatorze horas do dia dezesseis de novembro de 2006, teve início a 186 ª 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, Luzineide Tinoco, Rosana Garrido e Maria Inês Bruno Tavares.  A 
reunião foi iniciada com a leitura da ata da 185ª Reunião Ordinária que foi aprovada com algumas 
correções. Os assuntos pendentes da ata anterior foram em seguida tratados. Sonia informou que a 
Inffactor já esta trabalhando na nova Homepage. Figueroa lembrou que deveríamos enfatizar 
neste site que a AUREMN não aborda a área medica para evitar vários e-mails sobre o assunto 
enviados a Diretoria, fora as filiações de pessoas desavisadas desta área. Luzineide pede também 
que os nomes indicados pelo candidato a sócio para confirmar sua filiação a Associação deveriam 
ser checados no banco de dados. Se não forem sócios quites com a AUREMN o sistema deveria 
mandar um aviso para o candidato solicitando a indicação de um novo nome. A seguir Figueroa 
tratou do assunto publicações. Quanto aos números prontos do Annals, irá solicitar a Rosane que 
passe a ele o material revisado para uma aprovação final que será dada em no máximo 15 dias. 
Quanto ao Vol. 3 do Livro Fundamentos e Aplicações da RMN informou que já enviou vários e-
mails ao Ney Vugman solicitando o material revisado sem sucesso. Quanto a prestação de contas 
pendentes da IX Jornada, Figueroa informou que o relatório técnico já foi mandado a Sandra para 
finalizar prestação de contas da CAPES que deverá ser assinada a seguir. O mesmo relatório foi 
enviado ao Mario Englesberg para finalizar as prestações de conta junto ao CNPq e FACEPE. 
Quanto ao ultimo palestrante estrangeiro do XI Encontro de Usuários, indicado para substituir o 
Prof. Hills, já autorizado pelo Colnago, Figueroa comunicou que o Prof. Maurizio Pellecchia já 
havia sido convidado tendo aceito o convite e já enviado o Titulo da conferencia e seu 
Curriculum. Quanto a criação de uma pessoa para Coordenar os Cursos da AUREMN, Luzineide 
sugeriu o nome de Camila Mansur do NPPN, o que foi aceito por todos. Luzineide ira formalizar 
o convite. Passou-se então ao relato dos Comitês. Quanto ao Comitê de novos sócios foi aceito o 
nome de Gessy James Vieira por ter as indicações necessárias. No relato do Comitê de 
Informações e Estatística, Naira pediu para relatar que o cadastro de equipamentos de RMN no 
pais esta sendo atualizado de acordo com as possibilidades e será  disponibilizado logo para os 
associados. A seguir, Rosana Garrido fez o relato do Comitê de Nomenclatura indicando que os 
novos termos para tradução que foram consenso, serão enviados a rede da AUREMN dando-se 
um prazo ate 27 de novembro para novas opiniões. Findo este prazo, terão sua sugestão para uso 
definitivamente enviada a toda a comunidade. Os termos que ainda não foram consenso, serão 
repassados novamente a Comissão para rediscussão. Rosana comunicou oficialmente que o Prof. 
Carlos Geraldes da Universidade de Coimbra, Portugal, aceitou fazer parte da Comissão de 
Nomenclatura da AUREMN. Quanto ao XI Encontro de Usuários de RMN e Cursos de 2007, 
Sonia informou que as circulares já foram enviadas por correio e pela Internet. Sandra enviou os 
preços dos Hotéis pesquisados para a realização do XI Encontro e após discussão, foi aprovado 
mais uma vez a realização do evento no Hotel do Frade. Sandra pediu para avisar também que 
ainda esta negociando a realização do Curso de RMN de Sólidos a ser realizado em Maio de 
2007, no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ na Urca. Quanto ao ISMAR 2010, Sonia solicitou 
a Figueroa que enviasse convite formal a Anita Marsaioli para assumir a posição de Chairwoman 
deste evento e que assim que obtivesse a resposta a comunicasse para que possa passar 
formalmente a decisão ao Marcus Giotto que devera defender a candidatura do Brasil para 
realizar este evento em São Paulo em 2010, no próximo evento do ISMAR que será em Taiwan 
em 2007.Não havendo mais assuntos a serem tratados,a reunião foi encerrada marcando-se a 
próxima, para dia 11 de dezembro de 2006 às 10:00 horas, na sala de reuniões da Seção de 
Química do Instituto Militar de Engenharia, localizado na Praça Gal. Tiburcio, 80 – Urca, Rio de 
Janeiro, RJ. 


