ATA DA 195a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS
DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às dezesseis horas do dia 25 de setembro de 2007, teve início a 195ª 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, Rosane San Gil, Rosana Garrido,
Peter Seidl e Camila Mansour. A reunião foi iniciada com a alteração da data da reunião
ordinária do mês de novembro por causa do feriado, sendo a reunião marcada inicialmente
para o dia 20/11 antecipada para o dia 13/11. Em seguida foi feita a leitura das atas da 193a.
e 194a. Reuniões Ordinárias que foram aprovadas com pequenas correções. Antes de
iniciar a discussão do segundo item da pauta, Figueroa fez o relato da reunião de diretoria,
realizada no dia 18 de setembro, destacando o ponto principal da reunião que foi a
necessidade da AUREMN se profissionalizar mais e de ter um aporte financeiro que a
mantenha nesta nova condição. Uma das propostas provenientes da reunião de diretoria
para a arrecadação de recursos é a AUREMN promover cursos que envolvam a
participação de profissionais da área de RMN, como médicos e profissionais de industrias.
Sonia solicitou a Camila que fizesse uma pesquisa, entrando em contato com a Bruker e a
DPUNION, para termos uma estimativa da necessidade de cursos para industrias de
alimentos, fármacos, petroquímica, polímeros, e junto aos profissionais da área de
radiologia. Figueroa ficou de entrar em contato com o Said Rabanne, que da área de
imagens por RMN, para conseguir informação sobre o interesse de cursos nesta área. Peter
chamou atenção para os cuidados que devem ser tomados junto ao CRM para evitar
complicações para a AUREMN com relação a ministrar cursos para médicos. Rosane
sugere que seja feita uma reflexão sobre a abertura da AUREMN para membros da área
médica, o que até o momento não era de interesse da associação. O próximo item da pauta
a ser discutido foi sobre o aumento da anuidade para os associados na categoria de “sócio
efetivo” e “sócio colaborador fixo pessoa física” para o ano de 2008. Após intensa discussão
e apresentação de algumas propostas ficou estabelecido que, em função das necessidades
financeiras da AUREMN, a anuidade deverá ser aumentada de R$ 70,00 para R$ 95,00,
para pagamento da anuidade até 31 de dezembro de 2007 e de R$ 85,00 para R$ 110,00
para o pagamento após esta data. O terceiro item da pauta a ser discutido foi sobre a
realização dos cursos tradicionais da AUREMN em 2008. Figueroa e Peter aceitaram a
solicitação da Ana Carolina Zeri para que o curso de fevereiro fosse ministrado no LNLS. As
datas previstas para a realização do curso foram: Módulo I (básico) – Prof. Peter Seidl – 1315 de fevereiro; Módulo II – Prof. Figueroa – 18-22 de fevereiro e Módulo III (professores a
serem escolhidos pela Ana Zeri) – 25-29 de fevereiro. Neste item também foi discutido
como ficaria a arrecadação dos recursos para a AUREMN com os cursos sendo realizados
no LNLS. Figueroa ficou de entrar em contato com a Ana Zeri para discutir sobre este
assunto. No item sobre a X Jornada Brasileira de RMN foram discutidos os detalhes finais
sobre as normas para submissão do LOGO comemorativo dos 20 anos da AUREMN, sendo
confirmados os membros fundadores da AUREMN (Daniel Figueroa, Sonia Cabral, Peter
Seidl, Kátia Leal, Adelina C. Neto, Antonio Jorge, Elizabeth Monteiro, Cristina Tristão,
Eduardo Miguez e Carlos Pacheco) como o comitê de avaliação para escolha do LOGO.
Foram apresentados os valores propostos pela diretoria para as inscrições na XJBRM:
Sócios - profissionais (R$ 350,00); Sócios –estudantes de pós-graduação (R$ 250,00),
Sócios –estudantes de pós-graduação com apresentação de trabalho (R$ 150,00); Sócios –
estudantes de graduação com apresentação de trabalho (R$ 50,00); Estudantes não sócios
(R$ 350,00); Profissionais não sócios (R$ 700,00). Com relação ao programa final da
XJBRM ficou definido que será dado um mini-curso na segunda-feira, dia 04/08/2008, das
9-12 h e das 14-17 h, a terça-feira (05/08/2008) será disponibilizada para que as empresas
organizem os encontros de usuários, na quarta-feira (06/08/2008) inicia a jornada com
apresentação das palestras, na quinta-feira (07/08/2008) além das palestras haverá a
sessão de pôsteres e a comemoração dos 20 anos da AUREMN e na sexta-feira
(08/08/2008) além das palestras ocorrerá a 26a. Assembléia Geral da AUREMN antes do
encerramento da jornada. Peter apresentou uma mensagem do Donald Bouchard da
Anazasi solicitando a introdução de uma sessão sobre ensino de RMN na graduação em

um encontro da AUREMN e sugere o nome do Guilhermo Moyna para dar uma palestra
nesta sessão. Todos concordaram que o melhor evento para envolver estudantes de
graduação é durante a X JBRM. Porém como o programa da jornada já estava definido, foi
proposta uma sessão de pôster em paralelo com a sessão de pôster da XJBRM para que
alunos de graduação apresentem pôsteres demonstrando como a RMN foi aplicada na
resolução dos seus problemas científicos. No relato do comitê de nomenclatura, Rosana
Garrido apresentou alguns dos termos já consolidados e aprovados pela comissão, que
farão parte da lista de sugestões de termos traduzidos da AUREMN a ser encaminhada
pela rede e apresentou os novos termos que entrarão em discussão. Não havendo mais
assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada, marcando-se a próxima, para dia 23 de
outubro 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.

