
ATA DA 192a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS 
DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
Às quinze horas do dia vinte e um de junho de 2007, teve início a 192ª 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. Estavam 
presentes José Daniel Figueroa Villar, Sonia M. C. Menezes, Luzineide Tinoco, 
Peter Seidl, Camila Mansour, Naira Machado, Sandra Mello e Renato Goulart.  A 
reunião foi iniciada com a leitura da ata da 191a. Reunião Ordinária que foi aprovada 
com pequenas correções. O próximo item da pauta a ser tratado foi com relação a 
participação dos membros da AUREMN no EUROMAR e no II Iberoamerican NMR 
Meeting. Sonia informou que, de acordo com o programa final, haverá a participação 
de pelo menos 20 brasileiros neste evento. Dando seqüência aos itens da pauta, 
foram feitos os comentários de avaliação do XI Encontro de Usuários de RMN / 
Workshop RMN na América do Sul. Figueroa solicitou a Sandra as fichas de 
avaliação preenchidas pelos participantes para que ele pudesse fazer uma análise 
mais detalhada. Peter ficou de enviar para Figueroa a complementação das 
informações dos participantes da Argentina. Peter sugeriu marcar uma audiência 
com o Presidente do CNPq para apresentar o relatório do evento e agradecer o 
financiamento do Workshop RMN na América do Sul. Na avaliação do Figueroa o 
workshop foi excelente e com um resultado político importante para a interação da 
AUREMN com os usuários de RMN da América do Sul. Ainda com relação a 
avaliação do encontro, Rosane colocou que a sessão de pôster à noite é muito 
cansativa e que deveríamos pensar numa mudança de horário para a parte da 
manhã. Todos concordaram com a Rosane e foi colocada a possibilidade da sessão 
de pôster ficar logo antes do horário do almoço. Sonia disse que as palestras foram 
muito boas e bem diversificadas. Luzineide iniciou o ponto seguinte da discussão 
colocando a solicitação de alguns dos associados, feita durante a assembléia geral, 
para que a AUREMN consiga financiamento para aumentar a participação dos 
estudantes. Figueroa sugere que este financiamento seja conseguido através de 
patrocínio de empresas. Sandra falou que para conseguir este tipo de financiamento 
junto às agências de fomento é necessário que a entrega dos resumos seja feita 
com muita antecedência, provavelmente na época em que os recursos para o 
evento são solicitados. Dando prosseguimento aos itens da pauta Sonia falou que o 
curso de RMN de sólidos foi um sucesso e entregou para Camila arquivar as listas 
de presença e as apostilas usadas no curso. Com relação ao item sobre a X 
Jornada Brasileira de Ressonância Magnética, ficou decidido que será realizada de 
06 a 08 de agosto de 2008 e como usualmente são feitos, os mini-cursos serão 
dados no dia anterior ao inicio da JBRM, em 05 de agosto de 2008. Também foi 
escolhida a data de 31 de março como o prazo máximo para a submissão dos 
resumos. Sandra ficou de passar as informações sobre a JBRRM para o Renato 
colocar o anúncio na home page. Com relação a comemoração dos 20 anos da 
AUREMN foi sugerido que seja feita uma confraternização na noite do dia 08 de 
agosto. Peter sugere que sejam convidadas todas as autoridades para este evento. 
Foi sugerido um concurso para escolher um logotipo comemorativo dos 20 anos, 
ficando a necessidade de que seja criada uma comissão avaliadora. Como a 
próxima JBRM será em Niterói, foi colocado que a Kátia Leal que será a chair do 
evento esteja presente na próxima reunião. O outro ponto a ser discutido foi sobre a 
atualização da home page da AUREMN. Rosane sugeriu colocar na home page 
uma chamada para publicação no Annals of Magnetic Resonance. Renato informou 
que a parte de sócios já está com acesso ao banco de dados de todos os sócios. 
Ficou decidido que somente estarão habilitados como sócios para indicar novos 



associados, os membros que estiverem quites com a anuidade na data base de 28 
de fevereiro do respectivo ano. Ficou combinado entre todos que o Renato deverá 
fazer uma apresentação da parte de avaliação dos trabalhos e foi marcada uma 
reunião para o dia 19 de julho. Dando seqüência a pauta, Naira fez o relato do 
comitê de Novos Sócios com a aprovação de 01 novo sócio: Marcius da Silva 
Almeida. No relato do comitê de publicações, Figueroa informou que Luiz Colnago e 
Carlos Pacheco já enviaram seus pareceres sobre o livro da Anita Marsaioli e 
colaboradores sobre DOSY. Figueroa colocou a necessidade de se fazer uma nova 
edição do volume 2 da série Fundamentos e Aplicações da RMN e ficou de enviar 
para Sandra as correções. No relato sobre cursos, Figueroa informou que a Ana 
Carolina Zeri solicitou que os cursos básicos da AUREMN seja oferecidos no LNLS 
em Campinas. Após algumas considerações ficou decidido que a melhor época para 
a realização destes cursos seria em fevereiro de 2008, seguindo a data usual e 
substituindo a realização destes cursos no Rio de Janeiro. Não havendo mais 
assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada, marcando-se a próxima, para 
dia 31 de julho de 2007 às 16:00 horas, Sala de Reuniões do Departamento de 
Química do IME – 3o. Andar. 


