
ATA DA 265ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN 

 

Às dezesseis horas e quarenta minutos do dia 24 de fevereiro de 2014 teve início a 265ª Reunião Ordinária 

Aberta da AUREMN, realizada na Sala de Reuniões do Instituto Militar de Engenharia, Urca, Rio de Janeiro. 

Estavam presentes José Daniel Figueroa-Villar (Presidente da AUREMN), Fabio C. L. Almeida (vice-

Presidente), Rosane Aguiar da Silva San Gil (secretária), Gisele Amorim, Jochen Junker e Sonia M. Cabral de 

Menezes. Item 1: Leitura e Aprovação de Atas – foi feita a leitura da ata da 264ª reunião ordinária, que foi 

aprovada com algumas correções. Item 2: Relato do comitê de cursos – Sonia informou que a avaliação 

detalhada dos cursos regulares da AUREMN será apresentada na próxima reunião, e que  devido a imprevisto, 

a Profa. Anita Marsaioli ficou impossibilitada de ministrar as aulas do módulo III juntamente com o Prof. 

Figueroa, conforme estava programado, e com isso os módulos II e III foram ministrados integralmente pelo 

Prof. Figueroa, com grande sobrecarga de trabalho. Dando continuidade ao item Sonia informou que está 

previsto um curso na área de biomoléculas em novembro de 2014, a ser ministrado por Gisele Amorim. 

Também está programado para o segundo semestre de 2014 um curso teórico-prático sobre RMN em solução, 

que será oferecido pelos profs. Antonio Gilberto Ferreira e Tiago Venâncio na UFSCAR, em data a ser 

confirmada. Foi sugerido o oferecimento de um curso sobre cálculos de parâmetros em RMN (deslocamentos 

químicos, constantes de acoplamento), e indicado o Prof. Claudio Tormena e o Dr. Francisco Gomes 

(atualmente no IOC/FIOCRUZ) para ministrarem esse curso. A coordenadora de cursos irá fazer a consulta aos 

professores sobre disponibilidade de tempo para tal. Item 3: Próxima Jornada Brasileira de Ressonância 

Magnética 2014 – Sonia informou que os valores para inscrição já se encontram no site da AUREMN, que 

foram definidos em função da planilha de despesas previstas para o evento. Também informou que já foram 

divulgadas as principais informações sobre o prêmio AUREMN de melhor trabalho nas categorias Doutorado, 

Mestrado e Iniciação Científica. A DPUnion vai dar suporte ao evento, através do pagamento das despesas 

com crachás, blocos e pastas. Foi informado ainda que os pedidos de auxílio já foram elaborados: o pedido ao 

CNPq foi encaminhado, e o da CAPES está em vias de ser submetido. O pedido para a Fundação Estadual em 

Goiás será encaminhado após o carnaval. Figueroa vai preparar a lista de avaliadores por área para agilizar a 

avaliação dos trabalhos submetidos para a Jornada de RM. Fabio relatou que participou da avaliação de 

trabalhos da SBBQ, e que o critério adotado para a não aceitação de resumos foi a ausência de resultados, ou 

falta de fundamentação científica. Não foram considerados erros ortográficos; os resumos foram publicados tal 

como recebidos, transferindo-se a responsabilidade pelos erros de português para os autores. Sonia informou 

que o cartaz do evento já ficou pronto e vai ser disponibilizado na homepage da AUREMN. Foi ressaltado que 

a cidade de Pirenópolis é um lugar bastante aprazível, e espera-se a participação de um grande número de 

estudantes. Item 4: Relato dos Comitês -  O comitê de novos sócios informou que seis novos sócios se 

filiaram a AUREMN: Ana Beatriz Coriguazi Pizzotti, Andressa Kuhnen Silva, Christiane Feijó de Castro Porto, 

Livia Macedo Dutra, Rafaela da Conceição Nascimento e Renato Ribeiro de Sousa. Não houve relatos dos 

comitês de publicação e nomenclatura. Item 5: Assuntos gerais –Em assuntos gerais, foi discutido o 

problema de um novo espaço para o acervo da AUREMN. Fabio informou que consultou a Decana sobre a 

possibilidade de alocar um espaço para a AUREMN, e que vai preparar uma carta formal de pedido de espaço 

para a sede da AUREMN no CCS, com a possibilidade de alojar a biblioteca, além de espaço para palestras e 

cursos. Sonia informou que foi alugada uma sala em Jacarepaguá pelo prazo de um ano, e que o material que 

se encontrava em Copacabana desde o ISMAR será transferido para esse local, porém não há espaço para 

toda a documentação e mobiliário da AUREMN que está encaixotado nas dependências do CRQ no Centro da 

Cidade. Dando continuidade ao item, foi discutido um novo formato para o próximo Encontro de Usuários, com 

a criação de simpósios temáticos, de forma a dividir a responsabilidade pelo pedido de financiamento com os 

coordenadores desses simpósios. Vai ser feita a divulgação na rede da AUREMN, com o convite para que os 

sócios sugiram os temas dos simpósios e os possíveis participantes convidados.  Figueroa sugeriu que se 

avaliasse a possibilidade do próximo Encontro de Usuários ocorrer em Fortaleza, ou seja, o evento passaria a 

ser itinerante tal como já ocorre com a Jornada Brasileira de RM. O principal impedimento estaria relacionado 

com a logística do evento, e com o possível aumento dos custos. Foi estabelecido que na próxima Assembléia 

Geral o problema da escassez de Helio líquido será um dos itens da pauta. Nada mais havendo a tratar a 

reunião foi encerrada, e a próxima reunião marcada para o dia 31 de março de 2014.  


