ATA DA 117a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA AUREMN
Às 12 horas e quinze minutos do dia 16 de março de 2000 na sala de Reuniões da Associação de
Usuários de RMN no Instituto de Química da UFRJ teve início a 117a Reunião Ordinária Aberta da
AUREMN. Estavam presentes Sonia Maria Cabral de Menezes, Presidente da AUREMN (CenpesPetrobras), José Daniel Figueroa Villar (IME), Rosane A. S. San Gil (IQ-UFRJ) e Carlos Alberto S.
Riehl (IQ-UFRJ). A Presidente iniciou a reunião lendo as atas das reuniões 113, 114 e 116, que
foram aprovadas pelos presentes. A seguir passou-se à aprovação dos pedidos de filiação de
Alexandre Gonzaga dos Santos, Paulo Cesar Muniz de Lacerda Miranda, Polialden Petroquímica,
como sócio-empresa (representante: Maria Eunice de Souza Habibe) e de Tedia Brazil Produtos para
Laboratório Ltda, também como sócio-empresa (representante: Gustavo Mariano Dias Carneiro). A
Presidente informou que a Associação conta atualmente com 208 sócios, porém o número de sócios
em débito com a anuidade referente a 1999 é alto (120), o que pode vir a comprometer seriamente a
saúde financeira da Associação. Os sócios presentes ficaram de contactar os seus pares nas
Instituições de origem, para fazer uma campanha visando o pagamento das anuidades em débito. O
próximo assunto discutido referiu-se ao último Encontro de Usuários. A secretária da Associação foi
convidada a participar da reunião e apresentou a publicação contendo os trabalhos completos do
Encontro. Informou terem sido impressos 150 exemplares, que serão distribuídos aos sócios que
enviaram contribuições para essa publicação, além do encaminhamento também aos órgãos de
fomento que apoiaram o evento. Cada autor receberá um exemplar e dez reprints do artigo
publicado. O próximo assunto discutido foi relacionado ao segundo volume das monografias em
RMN, “Aspectos quânticos da RMN”, que está sendo preparado pelo prof. José Daniel Figueroa, que
estava presente e informou que a previsão é de que esse exemplar já esteja disponível durante a
próxima Jornada de Ressonância Magnética, em Belo Horizonte. Com relação ao item seguinte da
pauta, cursos de RMN, Sonia relatou que até o momento 16 pessoas se inscreveram no módulo I
(mais duas pessoas a confirmar) e 13 pessoas se inscreveram no módulo II (mais uma pessoa a
confirmar). No item relativo à 6a Jornada de Ressonância Magnética, Sonia relatou que a Varian já
confirmou sua participação no evento, com a presença do Dr. Gary Martin como palestrante, e que o
sócio Antonio Gilberto Ferreira, do laboratório de RMN da UFSCar já solicitou a visita desse
pesquisador em São Carlos. Sonia está aguardando resposta da Bruker, que até o momento ainda
não se pronunciou. O próximo assunto discutido foi o 8o Encontro de Usuários de RMN. Foi
confirmada a participação de Portugal. A Comissão Organizadora será formada por três
pesquisadores brasileiros e dois portugueses, os professores Carlos Geraldes e Teresa Nunes.
Dentre os conferencistas convidados, o prof. Spiess (da área de sólidos) já foi contactado. O próximo
item de pauta foi a Comissão de nomenclatura da Auremn. A Coordenadora da Comissão, Rosane
San Gil, informou que, em função das últimas discussões ocorridas na Rede da Auremn ficou
evidenciada a importância da ativação da Comissão, que possivelmente iniciará suas atividades
pelas questões levantadas na rede. No item assuntos gerais, Sonia informou que a assinatura do
NMR Concepts será renovada, e o valor para o ano de 2000 é de US$144,00. Sonia relatou
mensagem recebida pela rede da Auremn, relativa a pedido de análise de amostras de polímeros.
Rosane San Gil informou que o laboratório de RMN do IQ-UFRJ respondeu a mensagem, e está
aguardando decisão do solicitante sobre o assunto. Sonia relatou também ter recebido de um sócio
de Mato Grosso do Sul pedido para que, em função do alto custo no sudeste do país, os Encontros
promovidos pela Associação fossem itinerantes. Em resposta, foi informado ao sócio que as
Jornadas de RM são as reuniões promovidas pela Associação que tem essa característica itinerante,
e que seria extremamente difícil tornar os Encontros de Usuários também itinerantes, devido a
problemas de infra-estrutura e logística. Ainda no item Assuntos Gerais, o Sócio Carlos Riehl sugeriu
que fosse avaliada a possibilidade de ser usar a homepage da Auremn para divulgação de artigos
publicados pelos sócios, através de “links”. Sonia vai consultar o gerente da rede sobre esse
assunto. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e a próxima reunião marcada para o
dia 27 de abril de 2000, às 11:00h, na sala de Reuniões da Associação.

