ATA DA 25a. ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN
Às dezesete horas do dia 09 de maio de 2007, teve início a 25a. Assembléia Geral da Associação
de Usuários de Ressonância Magnética Nuclear - AUREMN, realizada no salão de convenções do
Hotel do Frade, Angra dos Reis, RJ. Estavam presentes todos os associados que assinaram o
Livro de Presença e a mesa foi composta por José Daniel Figueroa Villar, Presidente da AUREMN,
Sonia Maria Cabral de Menezes, Vice-presidente, Luzineide W. Tinoco, Secretária e Rosane Aguiar
da Silva San Gil, Tesoureira. A Assembléia foi instalada pelo Presidente da AUREMN que deu
início aos trabalhos agradecendo aos membros da diretoria da AUREMN e do corpo editorial do
AMR pelo esforço e dedicação. Em seguida o presidente fez um resumo das realizações da
Associação desde a última Assembléia Geral, destacando alguns problemas e soluções. Com
relação aos problemas enfrentados com a homepage da AUREMN Figueroa informou que já foi
contratada uma nova empresa para instalar e atualizar periodicamente a página. A lista de emails da AUREMN está em perfeito funcionamento, instalada em um computador próprio da
AUREMN e é gerenciada pelo Francisco Gomes usando o servidor do Instituto de Bioquímica
Médica da UFRJ. Com relação à Sede da AUREMN o presidente informou que embora a AUREMN
ainda não tenha uma sede definitiva está bem acomodada em um mezanino no Instituto de
Física da UFRJ. Figueroa informou que para melhorar a estrutura de funcionamento da AUREMN,
principalmente para a realização de cursos, foi adquirido um projetor, uma impressora, um
pointer com trocador de slides, uma tela de projeção, e uma web câmera A biblioteca da
AUREMN está perfeitamente instalada na Biblioteca do IMA/UFRJ. Em seguida o presidente
apresentou um resumo dos eventos realizados pela AUREMN em 2006 e 2007 (curso e Jornada
de RMN em 2006, cursos jan/fev e curso de RMN de sólidos – mai e XINMRUM em 2007),
chamando a atenção ao baixo número de participantes, e as realizações previstas para os anos
de 2008-2010 (X Jornada Brasileira de RM, Niterói, RJ, Agosto 2008 - XII Encontro de Usuários
de RMN, Maio de 2009 - III Encontro Iberoamericano de RMN, Maio de 2009 - NMR in Biology
2009 (Chairman: Fabio Almeida)- ISMAR 2010 (Chairman: Anita e Otaciro )). Em seguida
Figueroa falou sobre as publicações da AUREMN, destacando os 3 volumes já publicados de
Fundamentos e Aplicações da Ressonância Magnética Nuclear (Os núcleos atômicos e o spin
nuclear, Aspectos Quânticos da RMN, Introdução a RPE de onda contínua. Aplicações no estudo
de complexos de metais de transição) e para o volume 4 que já está sendo revisado (Difusão
molecular por RMN. A. Marsaioli, A. Laverde, F. Fujiwara, I. Figueiredo, S. Fernandes). Foi
apresentada também a situação dos números de 2003-2007 da revista Annals of Magnetic
Resonance. Após a apresentação do presidente foi dada a palavra aos presentes na assembléia.
A maioria das sugestões e comentários foram com relação a pouca participação dos estudantes
no XINMRUM. De uma forma geral, a maioria das sugestões consistiram em que a AUREMN
encontrasse meios para financiar a participação de estudantes, principalmente de graduação, nos
seus eventos. A seguir Luzineide Tinoco apresentou o relatório da Secretaria que detalhou um
pouco mais as realizações da AUREMN no ano 2006/2007 e foi seguida por Rosane San Gil que
apresentou o relato da Tesouraria, mostrando o balanço financeiro da Associação até o XI NMR
Users Meeting e também o balanço financeiro do próprio evento. O relato do Comitê de
Informação e Estatística feito por Naira Ruiz, incluiu o relato do Comitê de Novos Sócios e
mostrou a distribuição dos 304 associados da AUREMN, por pais e por estado brasileiro
destacando também os Colaboradores Pessoa Jurídica. O Comitê apresentou também a
distribuição dos 74 equipamentos de RMN supercondutores existentes no País por estado e por
freqüência de hidrogênio. A seguir, Maria Inês Bruno Tavares fez o relato do Comitê de
Publicações explanando a situação atual e apresentando a distribuição dos artigos dos números
de 2002-2007 da revista “Annals of Magnetic Resonance”. Eduardo Miguez, responsável pela
Biblioteca da AUREMN, fez o seu relato a seguir, mostrando inicialmente o endereço atual da
biblioteca da AUREMN (Central Bibliográfica de Polímeros do Instituto de Macromoléculas Profª.
Eloísa Mano da UFRJ. Centro de Tecnologia Bloco J & Cd.Universitária, CEP: 21945-970, Rio de
Janeiro, RJ) e seu endereço eletrônico e telefone para contato (e-mail: emiguez@ima.ufrj.br e

Tel: (21) 2562-8260). Em seguida Eduardo informou que o acervo conta com 96 livros, sendo
dois destes adquiridos no período de 2006 a 2007 (Constituintes Micromoleculares de Plantas do
Nordeste com Potencial Farmacológico # Com Dados de RMN 13C & Edilberto Rocha Silveira e
Otilia D. Loiola Pessoa. e 150 and More NMR Experiments. A Pratical Course & Stefan Berger and
Siegmar Braum). Há no acervo 33 títulos de periódicos, dentre este o Concepts in NMR completo
de julho de 1989 a setembro de 2006. Eduardo também informou os procedimentos para
empréstimo de livros e solicitou o envio em pdf das teses defendidas na área de RMN. Rosana
Garrido, Coordenadora da Comissão de Nomenclatura, apresentou os membros do comitê
(Antonio Gilberto Ferreira – UFSCAR; Carlos Roberto Nogueira Pacheco – Princeton-USA, Dorila

Piló-Veloso - UFMG, Luiz Alberto Colnago –EMBRAPA-SP, Maria Inês Bruno Tavares – IMA-UFRJ,
Ivan P. de Arruda Campos - Universidade Paulista-SP; Ricardo Emanuel de Souza – UFPE, Carlos
Geraldes - Department of Biochemistry, University of Coimbra, Luzia Araújo – UNICAMP; Sonia
Vasconcelos – UFRJ) e os 33 termos que já tiveram suas sugestões oficiais para tradução e que

em breve serão disponibilizados na homepage da AUREMN e os 2 termos que ainda estão em
discussão. Informou também que a Comissão esta à disposição dos associados para o
recebimento de novos termos a serem traduzidos. A última apresentação foi da vice-presidente
Sonia Cabral sobre a realização do II Iberoamerican NMR Meeting, Tarragona, Espanha em 06 de
julho de 2007, logo após o Euromar 2007 (1 a 5 de Julho). Sonia informou que os abstracts
submetidos para o Euromar também poderão ser submetidos para o II IBNMRM e apresentou a
lista dos participantes convidados (Dr. Fábio Almeida, Instituto de Bioquímica Médica, UFRJ, Rio
de Janeiro, Brasil.; Dr. Eurico Cabrita, Dep de Química, Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa, Caparica, Portugal.; Dr. Oscar Millet, CIC bioGUNE, Bilbao, Spain.;
Dr. Manuel Martín, Universidad de Santiago de Compostela, Spain.; Dr. Teresa Blasco, Instituto
de Tecnología Química, UPV-CSIC, Valencia, Spain.; Dr. José Daniel Figueroa-Villar, Dep.
Química, Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, Brasil.; Dr. Mario Engelsberg, Dep.
Física, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil). Em assuntos diversos, Figueroa
informou que, Segundo a White Martins houve um problema com o fornecimento de hélio, mas
que já está normalizado. Sonia, finalizou a reunião apresentando as fotos do centro de RMN no
Japão que conta com 57 espectômetros de RMN de alto campo, sendo 5 destes de 900 MHz. Não
havendo mais assuntos, a Assembléia foi encerrada.
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