
ATA DA 258ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN 

 

Às dezesseis horas e cinquenta minutos do dia 25 de junho de 2013 teve inicio a 258ª 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 257ª reunião ordinária, que foi aprovada com 

algumas correções. Item 2: Relato do comitê de cursos - não houve relatos. Item 3: 

Avaliação do ISMAR – Sonia relatou que o Comitê Internacional do ISMAR encaminhou 

mensagem parabenizando a Comissão Organizadora local pela excelência do congresso. A 

única critica, com a qual todos os presentes concordaram, foi relacionada ao funcionamento do 

sistema „wireless‟ – o comentário foi: “The hotel internet does not work well”. O balanço dos 

participantes foi o seguinte: 492 (ISMAR), 109 (Ibero), 44 (Biomoleculas/Imagem) e 36 (Meios 

Porosos). Estiveram presentes participantes de 34 países, e 46,7% dos presentes eram 

brasileiros. O próximo Iberoamericano, de 2014, ocorrerá em Madri (Espanha), e o Ibero de 

2016 está sendo programado para ocorrer na Argentina ou na Colômbia. Particularmente na 

Argentina, as cidades de Córdoba, Rosário e Buenos Aires são locais que tem equipamentos 

de RMN, com grupos atuantes. O demonstrativo financeiro ainda não pode ser apresentado, em 

função de ainda existirem pagamentos pendentes. Figueroa está preparando o relatório 

completo do evento, a ser encaminhado aos órgãos de fomento. Item 4: relatos dos comitês - 

não houve relatos. Item 5: Assuntos gerais – Não houve relatos. Nada mais havendo a trata a 

reunião foi encerrada, e a próxima reunião marcada para o dia 25 de junho de 2013, às 16:30h 

no IME, Urca, RJ.  


