ATA DA 204a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS
DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN

Às nove horas e trinta minutos do dia 16 de junho de 2008, teve início a 204ª Reunião
Ordinária Aberta da AUREMN, realizada na Sala de reuniões do Departamento de Química
do IME – Praça General Tibúrcio, 80 – Urca – 3o. andar. Estavam presentes José Daniel
Figueroa Villar, Luzineide Tinoco, Sonia Cabral e Sandra Melo. A reunião foi iniciada com a
leitura das atas da 200a. e 203a. Reunião Ordinária Aberta, realizadas nos dias 20/02/2008 e
07/05/2008 no NPPN e na sala da AUREMN, respectivamente, que foram aprovadas com
pequenas correções. Sonia em seguida informou que o curso de RMN em baixo campo a
ser realizado em São Carlos está confirmado, com a aceitação de todos os professores e
com data marcada para 28 a 31 de outubro de 2008. Figueroa ficou de pedir a ementa para
divulgar o curso na XJBRM. Partiu-se então para o segundo item da pauta, XJBRM, em que
Luzineide informou que havia 17 trabalhos concorrendo ao prêmio: 05 na categoria
doutorado, 06 na categoria mestrado e 06 na de Iniciação Científica. Seguindo as normas
publicadas previamente na home page da AUREMN, foi confirmado pelos presentes que
somente 03 trabalhos de cada categoria seriam selecionados para a apresentação oral e
que os demais trabalhos seriam apresentados na forma de painéis. Foi definido que
poderiam participar da festa dos 20 anos da AUREMN convidados não inscritos na XJBRM
mediante o pagamento da taxa de R$ 70,00 e que cada sócio fundador que será
homenageado teria direito a levar um acompanhante. Foi definido o cronograma da festa
que iniciará às 19:00 h, às 19:30 haverá o pronunciamento do presidente e as homenagens,
às 20:30 terá início o jantar comemorativo e a festa deverá encerrar às 23:30 h. Não
havendo nada mais a discutir com relação a XJBRM passou-se ao item 03 da pauta
referente ao XIINMRUM. Foram definidos os palestrantes convidados de Portugal (Luis
Mafra e Margarida Castro), Espanha (Fernando López-Ortiz e Marta Bruix) e Brasil (Dorila
P. Veloso e Luiz Alberto Colnago). Foram confirmados os palestrantes estrangeiros
convidados: Cinthya Larive, Dorothee Kern, Steffan Glasser e Beat Méier. Também foram
sugeridos os palestrantes que irão dar seminários em português antes das palestras: Ana
Carolina Zeri, Fabio C. L. de Almeida e Luzineide W. Tinoco. Em seguida foi feita a
definição da ordem de apresentação dos palestrantes. Foi definido que as sessões de
painéis serão das 17:30 às 19:00 horas e que haverá de 50 minutos logo antes do almoço,
nos dias 5, 6 e 7 disponíveis para empresas que queiram fazer apresentações. Foram
previstas 05 apresentações orais de 15 minutos nos dias 5,6 e 7. O prazo final para
submissão de resumos será dia 20 de fevereiro de 2009. Em seguida foi feita a escolha das
comissões científica (Daniel Figueroa, Luzineide Tinoco, Ana Paula Valente, Ana Gil,
Alejandro Vila, Eurico Cabrita, Jorge Santoro, Roberto Rittner, Teresa Blasco, Teodor
Parella, Teresa Nunes e Tito Bonagamba) e organizadora (Daniel Figueroa, Fabio Almeida,
Luzineide Tinoco, Sonia Cabral, Carlos Geraldes e Miquel Pons). Finalizadas as discussões
sobre o XIINMRUM passou-se a apresentação do comitê de novos sócios, Sonia
apresentou o nome do novo sócio: Inês Saboine Risck. Não havendo mais assuntos a
serem tratados, a reunião foi encerrada, ficando a próxima para o dia 30 de julho de 2008
às 9:30 horas, na sala de reuniões do IME, Praça General Tibúrcio, 80 – Urca – 30. andar.

