
 

Ata da 116
a
 Reunião Ordinária aberta da AUREMN 

 

As 12:30 horas do dia 10 de fevereiro de 2000 na sala de reuniões da AUREMN no IQ, deu-se 

início a 116
a
 Reunião Ordinária aberta da AUREMN. Estavam presentes os sócios Sonia M.C. 

de Menezes (presidente), Maria Inês Bruno Tavares, Peter Seidl, Luzineide Tinoco, Carlos 

Riehl, Alvicler Magalhães, Claudia M.G. de Souza, Monica Zocoloto e Daniel Figueroa. A 

presidente da AUREMN, leu a ata da última reunião ordinária aberta da AUREMN (115
 a

), 

realizada no IME, sendo esta aprovada pelos sócios presentes. Em prosseguimento a 

presidente informou que existem duas atas pendentes. Após foi passado então ao comitê de 

novos sócios onde três novos sócios foram admitidos todos com duas assinatura sendo eles 

Regina Célia Reis Nunes (IMA/UFRJ), Agnes França Martins (IMA/UFRJ) e André Luiz Barbosa 

Formiga (UERJ). Passou-se então a discussão sobre a indexação do número de livros nas 

bibliotecas, ficou acordado que seria o ISBN. Prosseguindo foi levantada a discussão da nova 

data do curso de RMN que seria em fevereiro e passou para junho ou julho. Passando então, 

para a Jornada de RMN Sonia comunicou que irá a Minas Gerais juntamente com Sandra para 

a escolha do Hotel a ser realizada a Jornada. Além disso, Sonia comunicou também que a 

JEOL irá participar da Jornada e que esta firma vendeu um aparelho de RMN de 400 MHz para 

a Universidade Estadual do Norte Fluminense e finalizando sobre a Jornada foi comunicado 

ainda que até março deve sair a segunda circular com os preços. Com relação ao VII Encontro 

de Usuários de RMN foi solicitado pela presidente sugestões para os nomes de professores 

estrangeiros a serem convidados para participar do próximo Encontro . O Prof. Rittner indicou 

os nomes de Klaus Albert e Mike Bartfield. Maria Inês indicou os professores Komoroski e 

Spiess dentre outros. Foi decidido se fazer o evento junto com Portugal e convidar dois 

professores de lá (pagos por orgãos financiadores portugueses) para participarem da Comissão 

Científica do VIII Encontro de Usuários. O inverso será adotado quando o evento for em 

Portugal. Foi acordado que Portugal indicará dois professores portugueses para proferirem 

palestras (que serão pagos por orgãos financiadores portugueses), além dos quatro convidados 

normalmente financiados por agências de auxílio brasileiras. O inverso se dará quando o 

evento for lá. Foi acordado ainda que os quatro professores convidados sugeridos pela 

AUREMN, serão apresentados para os membros da Comissão Científica de Portugal para 

aprovação. Sem mais nada a tratar, foi encerrada a Reunião e marcada a próxima para o dia 

16 de março de 2000, às 12 horas na sala de reuniões da AUREMN. 


