
ATA DA 203a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS 
DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
Às dezesseis horas do dia 07 de maio de 2008, teve início a 203ª 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, Luzineide Tinoco, Sonia Cabral, Rosane San Gil e Camila Mansur. A 
reunião foi iniciada com a  leitura da ata da 202a. Reunião Ordinária Aberta que foi aprovada 
com pequenas correções. Seguiu-se para a discussão do segundo item da pauta referente 
a home page da AUREMN. Sonia ficou de cobrar da Sandra a inclusão dos links e logos da 
empresas CIL, Tecmag, Varian e Petrobras que já estão em dia com a anuidade de 2008. 
Luzineide ficou de encaminhar para o Renato a lista dos avaliadores para gerar as senhas e 
iniciar com as avaliações dos resumos submetidos para a XJBRM. Passou-se para a 
discussão do item 3, sobre a organização da XJBRM. Sonia solicitou que verificássemos os 
números de inscritos na XJBRM e nos mini-cursos e o número de trabalhos concorrentes ao 
prêmio. Figueroa pediu a Sonia que solicitasse os detalhes do programa para o Encontro de 
Usuários às empresas  Bruker e Varian, que irão promover este evento a ser realizado no 
dia anterior ao início da XJBRM. Sonia informou que Sandra já providenciou os convites 
para os membos fundadores da AUREMN participarem da celebração dos 20 anos. 
Luzineide informou que a FAPERJ já aprovou a solicitação de financiamento para a XJBRM 
no valor de R$ 8.000,00 (R$ 3.200,00 para alugéis e R$ 4.760,00 para gráfica). Não 
havendo nada mais a discutir sobre a XJBRM passou-se ao próximo item da pauta, XII 
NMRUM. Sonia solicitou que fossem feitos imediatamente todos os convites aos 
palestrantes. Como palestrantes brasileiros foram sugeridos os nomes dos Professores 
Dorila P. Veloso e Fred Fujwara. Luzineide lembrou que conforme o último acordo com os 
membros das comunidades de RMN de Portugal e Espanha, o país sede dos Encontros 
Iberoamericanos irá financiar a passagem e a estadia dos dois convidados de cada país. 
Figueroa sugere também que sejam incluídos os presidentes das associações ficando o 
financiamento condicionado à aprovação dos recursos e com a contra-partida destes 
fazerem uma apresentação oral. Estes nomes deverão ser incluídos nas solicitações de 
auxílio ao CNPq e à CAPES. Em seguida Sonia apresentou os nomes dos novos sócios: 
Marcio Fernando Cobe, Raphael Vitor Ferreira Alves, Cristiane Mapheu Nogueira, Victor 
Hugo de Oliveira Munhoz, Aline Mara da Silva, Elaine Daniele Menezes Sampaio, Julliane 
Yoneda Huguenin, Lívia dias Randow Murari, Antonio Marchi Netto, Ângela Maria Montes P. 
Valente, Maria Conceição Ramos S. Bezerra, Poliana Macedo dos Santos, Eduardo da 
Costa Faria, Lorena Rolim Feitosa, Luiz Henrique Keng O. Junior, Magdalena N. Rennó, 
Tatiana Santos Ribeiro, Thais da Silva E. Sampaio, Jacqueline C. Pessoa, Jully L. Fraga, 
Paulo Frederico O. Ramos, João Pedro de Freitas, Amanda g. Parentoni, Vinicius M. Mello 
e Etelvino H. Novotony. No relato das publicações, Figueroa pediu que fosse providenciada 
a publicação do Livro sobre Dosy para ser lançado na XJBRM. Figueroa informou que Ana 
Zeri solicitou que o curso da AUREMN a ser realizado no LNLS fosse em JAN/FEV, o que 
não foi aceito pelos presentes ficando de ser sugerida uma nova data. Para a realização de 
um curso no segundo semestre de 2008, Sonia sugeriu que fosse feito um curso teórico –
prático em São Carlos sobre RMN de baixa resolução, o que foi aceito por todos. O curso 
terá duração de uma semana a ser ministrado pelos Professores Luiz Colnago 
(Agroindústria), Rodrigo Azeredo (Meios porosos), Antonio Gilberto (Alimentos) e Maria Inês 
(Polímeros) e Figueroa ficou encarregado de fazer os convites. O valor das inscrições para 
este curso com data proposta em final de outubro seria de R$ 200,00/dia para profissionais 
não sócios, R$ 100,00/dia para profissionais sócios, R$ 100,00/dia para estudantes não 
sócios e R$ 50,00/dia para estudantes sócios. Ficou combinado que os professores deste 
curso irão receber como pró-labore a anuidade de 2009. Não havendo mais assuntos a 
serem tratados, a reunião foi encerrada, ficando a próxima, para o dia 16 de junho de 2008 
às 9:30 horas, na sala de reuniões do IME, Praça General Tibúrcio, 80 – Urca – 30. andar. 
 
 


