ATA DA 216ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN
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Às nove horas e vinte e cinco minutos do dia 27 de agosto de 2009, teve início a 216ª Reunião Ordinária
Aberta da AUREMN, realizada na sala de reuniões do Instituto Militar de Engenharia, IME, na Urca, Rio
de Janeiro. Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar (Presidente da AUREMN), Sonia Maria
Cabral de Menezes (Vice-Presidente) e Naira Machado da Silva Ruiz. Devido a ausência justificada da
secretária, a leitura da ata da 215ª Reunião Ordinária Aberta será feita na próxima reunião ordinária. No
segundo item da pauta, referente aos próximos cursos da Auremn, Sonia informou que o curso sobre
“RMN de baixa resolução aplicada a propriedades geofísicas de rochas”, programado inicialmente para
outubro provavelmente terá que ser adiado, em função da impossibilidade do prof. Rodrigo B. Azevedo
ministrá-lo em outubro, como previsto inicialmente. Ainda nesse item Figueroa informou que contactou
alguns pesquisadores da área de Imagens para organizar um curso sobre esse assunto, e está
aguardando o retorno. O próximo assunto discutido foi o XII Encontro de Usuários/III Encontro
Iberoamericano de RMN. Devido a ausência justificada da tesoureira, o relato sobre o andamento da
prestação de contas do evento ficará para a próxima reunião ordinária. Em seguida foram iniciada a
discussão acerca das providencias para organização da próxima Jornada de RM, que será realizada na
cidade de Curitiba, Paraná, em agosto de 2010. A meta é que as inscrições e recebimento de resumos
já seja feita eletronicamente, através da página da AUREMN. Figueroa informou que já enviou convites
para os conferencistas indicados na ultima reunião, e esta aguardando os aceites, para elaboração do
programa tentativa. Como não havia relatos dos comitês ou assuntos gerais a serem tratados a reunião
foi encerrada, e a próxima reunião marcada para o dia 28 de setembro de 2009 às 9:00 horas na sala de
reuniões do IME, Urca.

