ATA DA 224ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
NUCLEAR – AUREMN
Às nove horas e cinco minutos do dia 27 de abril de 2010 teve inicio a 224ª Reunião Ordinária Aberta da AUREMN, realizada na
o

Sala de Reuniões do Departamento de Química do IME, 3º andar – Praça General Tibúrcio, n 80 – Urca. Estavam presentes
José Daniel Figueroa Villar (Presidente da AUREMN), Sonia Maria Cabral de Menezes (Vice-Presidente), Naira Machado da
Silva Ruiz, Rosana Garrido Gomes, Sandra Maria de Mello Silva e Jochen Junker. A reunião foi iniciada pelo relato do comitê
de cursos. Foi informado que as negociações relativas ao curso a ser ministrado na Plantec em Piracicaba estão em estágio
avançado. Os ministrantes serão os professores Antonio Gilberto Ferreira e Tiago Venâncio. Existe a possibilidade do curso ter
maior duração pelo fato dos alunos terem solicitado que ele fosse feito em regime de meio período. A Varian deverá arcar com
as despesas relativas a esse treinamento. Também foi relatado que o curso a ser oferecido para a Universidade Petrobras
ocorrerá provavelmente em junho. A UFRGS solicitou que os cursos ministrados no inicio do ano fossem oferecidos em 2011.
Com relação a próxima Jornada de RM, em Curitiba, Sandra informou que até o momento já há 97 participantes inscritos, 40
Docentes, 40 alunos de Pós-Graduação e 17 alunos de Graduação. Foram recebidos 86 resumos, com a participação de 22
profissionais, 30 alunos de PG e 16 de alunos de Graduação; 13 trabalhos estarão concorrendo aos prêmios. Foi acertado que
será divulgada na rede da Auremn a lista dos trabalhos recebidos, com os títulos e os autores. Para os mini-cursos, 05 inscritos
para o Mini-curso I, 24 para o Mini-curso II e 15 para o Mini-curso III. Figueroa sugeriu que o Andersson Barison fosse
contatado, para fomentar a participação de um numero maior de pessoas no Mini-curso I. Também sugeriu que Sonia enviasse
para a SBQ uma propaganda dos mini-cursos, para aumentar o numero de inscritos. O próximo item discutido foi o Encontro de
Usuários de 2011. Sonia citou a mensagem recebida de Rosane San Gil, que esta participando do ENC em Daytona, Florida, e
enviou sugestões de nomes de palestrantes cujas apresentações nesse Congresso foram bastante interessantes e estão sendo
muito elogiadas. Figueroa irá avaliar os currucula vitae de cada um deles, já que não conhece os nomes indicados, assim como
Sonia e Jochen. Com relação à sugestão de nome para ministrar a palestra de EPR Figueroa vai contatar o Antonio Jose da
Costa Filho sobre o assunto. Após avaliação das possibilidades de locais para a realização do evento, e em função das
vantagens imbatíveis, decidiu-se manter o Encontro de Usuários no Hotel do Frade. Sandra informou que o Banco do Brasil
está aceitando pedidos de auxílio, com data limite para o final de maio. É necessário que um membro do corpo social da UFRJ
submeta o projeto. Sonia sugeriu que Sandra contatasse o prof. Carlos Kaiser. Johen vai verificar se há possibilidade de trazer
algum pesquisador da Alemanha para o Encontro, já que existe apoio para isso lá. No item relativo aos novos sócios, o comitê
apresentou os seguintes nomes: Aline Nazaré Silva, Ana Carolina Ferreira, André Mesquita M., Angelita Nepel, Arquimedes
Paixão da S.Bruno César B., Bárbara Celânia Fiorin,Bruna Zucoloto da Costa, Caio Ricardo Faiad, Clebson Luiz Veber, Daniel
Tadeu Gomes G., Daniel Suss Reter, Eder Henrique da Silva, Edivaltrys Inayve P., Edmilson Helton Rios, Eduardo Di Mauro,
Estrela Mariana Prux, Gustavo Oliveira Morais, Igor Savioli Flores, Jane Luiza Nogueira F. Lucio Leonel Barbosa, Marcela
Cristina Oliveira, Marcelo Francisco de A., Mayara Evelyn V., Nayara Coriolano de A., Patrícia Coelho do N., Raquel Pantoja
Barreiros, Regina Morais K., Ronny Rocha Ribeiro e Sara Elisa Souza Orth. O comitê de nomenclatura informou que um último
termo traduzido foi enviado em 26 de abril ultimo para a rede da AUREMN como sugestão de uso. Figueroa colocou que acha
necessário uma pessoa dedicada aos trabalhos do Comitê de Publicações, e sugeriu a inclusão do Annals dentro da estrutura
utilizada pela SBQ. Em assuntos gerais Sonia informou que alguns números de cartões de credito para pagamento de
participação na Jornada não passaram na maquina Visa, o que causa transtorno no controle de pagamentos da AUREMN.
Figueroa expôs sua conversa com o novo Diretor do LNLS e foi proposto um convênio entre a AUREMN e esse centro de
Pesquisas. O inicio da colaboração seria através de curso a ser ministrado em Campinas. Nesse caso os custos de estadia e
transporte seriam cobertos pelo LNLS, o que é vantajoso para a AUREMN. Tanto a parte teórica quanto a parte prática seriam
ministrados nos equipamentos existentes no LNLS. Vai ser preparado um protocolo de intenções a ser assinado pela AUREMN
e pelo LNLS. Estaria previsto a inclusão de um tempo de máquina para membros da AUREMN nos equipamentos do LNLS.
Figueroa solicitou a Sonia que avaliasse a versão inicial do protocolo, o que vai ser feito. Nada mais havendo a tratar a reunião
foi encerrada, e a próxima reunião marcada para o dia 21 de maio de 2010, as 9:00h, no IME, Urca.

