
ATA DA 194a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS 
DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
Às dezesseis horas do dia 21 de agosto de 2007, teve início a 194ª 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 e Rosane San Gil.  A reunião foi 
iniciada com a marcação das datas para as próximas reuniões ordinárias a serem 
realizadas neste semestre. Foram definidas as datas: 25/09, 23/10, 20/11 e 11/12. Todas as 
reuniões serão realizadas às 16 horas na sala da AUREMN, exceto a de 11/12 que será no 
IME. Em seguida foi discutido o segundo item da pauta que se refere a home page da 
AUREM. Figueroa e Rosane falaram sobre a necessidade de colocar o número do AMR 
disponível on line na home page para que a AUREMN esteja habilitada a solicitar 
financiamento pelo edital MCT/CNPq e MEC/CAPES nº16/2007. Sonia informou que o 
Renato deverá cumprir as tarefas solicitadas a ele na reunião do dia 15/08 e que deve 
trabalhar paralelamente para colocar o AMR on line. Rosane irá encaminhar para o Renato 
o volume 1 do AMR para que possam ser feitos os testes de acesso e posteriormente, após 
a aprovação da diretoria, serão enviados os números seguintes. No próximo item da pauta, 
Rosane informou que já está fazendo o ressarcimento das passagens pagas pela AUREMN 
aos palestrantes brasileiros que foram ao II Iberoamericano. Foi colocado pelos 
participantes que foram ao II Iberoamericano, com o pacote adquirido com a Élan turismo, a 
total insatisfação pelos serviços prestados. Foram relatados: falta do transporte Barcelona-
Tarrogona que estava incluído no pacote, extravio de malas, cobrança indevida do aluguel 
de carros e erro na marcação dos vôos, o que pode prejudicar nome da AUREMN junto a 
seus associados. Rosane relatou que o custo para o pagamento das passagens foi muito 
alto para a AUREMN. Por isso, ficou decidido que iremos solicitar aos representantes de 
Portugal e Espanha uma mudança no acordo da participação no Iberoamericano, de forma 
que já para o próximo evento, a ser realizado no Brasil, o país anfitrião pague a estadia e as 
passagens dos convidados dos dois outros países. Esta solução possibilita que as 
passagens dos convidados possam ser incluídas nos projetos de financiamento solicitados 
para a realização do evento, evitando, no caso da AUREMN, que este gasto seja retirado 
diretamente dos seus recursos.  No próximo item da pauta, X JBRM, foi decidido, de acordo 
com os resultados pesquisa feita na rede, que seria dado um mini-curso de elucidação 
estrutural com enfoque em fármacos. Foram sugeridos os nomes dos professores José Dias 
e Antonio Gilberto para ministrar o mini-curso. Devido a extensão do tópico foi colocada a 
possibilidade do mini-curso ser manhã e tarde e ser realizado no dia 04/08, ficando o dia 
05/08 para as empresas organizarem os encontros de usuários. A decisão final sobre o dia 
e duração do mini-curso deverá se dada pelo professor que aceitar ministrá-lo. Kátia enviou 
mensagem solicitando que o Rodrigo Bagueira dê uma mini-palestra e que o Eduardo 
Azevedo dê a palestra plenária em seu lugar. Foi definida a organização do programa da 
XJBRM que ficou com 3 plenárias e 4 mini-palestras a serem apresentadas na seguinte 
ordem: 1o dia Eduardo Azevedo (palestra) e Sonia Cabral (mini-palestra), 20. dia Marcius 
Almeida (palestra) e Rosane San Gil (mini-palestra) e 30. dia Edilberto R. Silveira (palestra), 
Luiz Colnago (mini-palestra) e Rodrigo Bagueira (mini-palestra). Foram previstas 21 
apresentações orais, uma sessão de pôster e a assembléia geral. Não havendo mais 
assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada, marcando-se a próxima, para dia 25 de 
setembro de 2007 às 16:00 horas, na sala de reuniões da AUREMN, Instituto de 
Física/UFRJ, 4º andar sala 445, Ilha do Fundão, Cidade Universitária. 


