ATA DA 257ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN

DA
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DE

Às dezesseis horas e quarenta minutos do dia 26 de março de 2013 teve inicio a 257ª Reunião Ordinária
Aberta da AUREMN, realizada na Sala de Reuniões do Instituto Militar de Engenharia, Urca, Rio de
Janeiro. Estavam presentes Jose Daniel Figueroa Villar (Presidente da AUREMN), Fabio Lacerda C.
Almeida (vice-Presidente), Rosane A.S. San Gil (Secretaria), Gisele Amorim, Jochen Junker, Naira Ruiz,
Sandra M. M. Silva e Sonia M. C. Menezes. Item 1: Leitura e Aprovação de Atas - foi feita a leitura da
ata da 256ª reunião ordinária, que foi aprovada com algumas correções. Item 2: Relato do comitê de
cursos - não houve relatos. Item 3: Informes sobre o próximo ISMAR – Foi feito relato das
providências tomadas durante a reunião do comitê organizador do ISMAR ocorrida no dia 05 de março:
1) definidos os auxílios para estudantes, em função dos pedidos recebidos/auxílios concedidos (por
país) – Alemanha: 4/3; França: 2/2; Canadá: 1/1; Argentina: 6/5; Brasil: 4/3; UK: 5/3; Espanha: 1/1;
Polônia: 1/1; Suécia: 1/1; Croácia:2/2; República Tcheka: 2/2; Austrália: 1/1; Dinamarca: 2/2, um total de
27 auxílios. Gisele vai preparar a listagem detalhada para o Jochen, para inclusão na homepage do
evento. 2) orçamento do ISMAR. Foi constatada a necessidade premente de enxugar o orçamento inicial
recebido da empresa Nova Podium. Em função desse fato, o orçamento foi distribuído entre os
presentes e os seguintes pontos foram objeto de deliberação: as indicações sobre posicionamento de
stands e salas de conferências foi cortado, tendo em vista que todos vão receber mapas e programa
completo junto com os crachás; não há necessidade de mais de uma pessoa em cada sala, para apoio.
Fábio sugeriu que alunos de pós-graduação fossem convidados para ajudar com os microfones; sobre
microfones, podem ter alguns com suporte de pé, além dos sem fio; não há necessidade de uma sala de
apoio ao palestrante, tendo em vista que a grande maioria traz sua apresentação pronta em seu
computador pessoal; blocos e papel para perguntas também podem ser cortados, assim como palco
com iluminação e música ambiente, e diagramação extra. Um ponto extremamente importante, que
precisa funcionar a contento é a disponibilização de wireless durante todo o evento, em toda a área do
congresso, qual seja, nas áreas de circulação, na área dos stands e no interior das salas de
conferências e de posters. Esse é o item para o qual não deve ser feita economia. No item relacionado
aos posters, vai ser providenciada iluminação nos painéis durante todo o congresso. Sandra informou
que foi conseguido um abatimento no valor da montagem, de R$40.000,00 para em torno de
R$20.000,00 uma notícia excelente. Com relação ao jantar de gala, ele vai ocorrer na churrascaria Fogo
de Chão. Vai ser instalado um toldo, onde o conjunto musical e o show vão acontecer. Apenas nesse
espaço haverá musica, para permitir a conversa durante o jantar. O jantar foi orçado em R$7.300,00 +
R$5.000,00 (músicos) + R$21.000,00 (toldo). Ainda está sendo organizado o transporte para o retorno
aos Hotéis após o jantar e show. Item 4: relatos dos comitês - não houve relatos. Item 5: Assuntos
gerais – Em assuntos gerais Rosane relatou que encontrou o Francisco, e ele se mostrou preocupado
com o fato de não estar mais no CCS-UFRJ, e estar portanto impossibilitado de dar continuidade ao
trabalho de manutenção da rede da AUREMN. Sugeriu que fosse feito contato com o responsável pelo
suporte da rede no IQUFRJ para fazer esse serviço. Fabio informou que vai verificar a situação do
computador que dá suporte a esse serviço, que fica localizado no CNRMN e tentará apoiar a
manutenção do funcionamento da rede da AUREMN, pelo menos por enquanto. Nada mais havendo a
tratar a reunião foi encerrada. Tendo em vista a necessidade de reuniões frequentes relacionadas com a
organização do Congresso Internacional, a próxima reunião ordinária foi marcada para ocorrer apenas
após o término do ISMAR, no dia 25 de junho de 2013, às 16:30h no IME, Urca, RJ.

