ATA DA 118a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA AUREMN
Às 11 horas e dez minutos do dia 27 de abril de 2000 na sala de Reuniões da Associação de
Usuários de RMN no Instituto de Química da UFRJ teve início a 118a Reunião Ordinária Aberta da
AUREMN. Estavam presentes Sonia Maria Cabral de Menezes, Presidente da AUREMN (CenpesPetrobras), José Daniel Figueroa Villar (IME), Luzineide Tinoco (CCS-UFRJ) e Rosane A. S. San Gil
(IQ-UFRJ). A Presidente da Associação deu iníciou a reunião solicitando que a leitura da Ata da
reunião 117 fosse postergada, com o que todos os sócios presentes concordaram. Em seguida foi
feito o relato dos pedidos de filiação de André Luis Bonfim Bathista e Silva, Valdir Florêncio da Veiga
Júnior, Fabiana Yoshinaga, Adriano Otávio Maldaner, Victor Marcos Rumjanek e Daniel Pusiol.
Todos os pedidos foram aceitos por conterem as duas assinaturas de sócios necessárias à
aprovação. No item relacionado à Comissão de nomenclatura, a coordenadora da Comissão, Rosane
San Gil, solicitou à Presidente que informasse os endereços eletrônicos dos sócios que, por adesão,
se dispuseram a colaborar na implementação da Comissão. O próximo item de pauta discutido foi o
relacionado aos Anais do último Encontro de Usuários de RMN, que já foi enviado aos sócios que
participaram dessa publicação. Sobre o volume dois das monografias em RMN, foi informado pelo
autor, prof. Daniel Figueroa, que o trabalho encontra-se em fase de finalização. Com relação ao
curso básico de RMN, Sonia relatou que 17 pessoas se inscreveram no módulo I e 14 se
inscreveram no módulo II. No item relativo à 6a Jornada de RM, 62 trabalhos foram recebidos para
apresentação sob forma de poster ou oral, e 5 trabalhos de pós-graduação concorrem aos prêmios,
três na categoria Mestrado e dois na categoria Doutorado. Foi sugerido pelos sócios presentes a
inclusão, na próxima Jornada, de um prêmio para a categoria Iniciação Científica. Até o momento 25
pessoas já se inscreveram no mini-curso 1 (10 na parte da manhã e 15 na parte da tarde), 19 no
mini-curso 2 e 17 no mini-curso 3. Para incentivar uma maior participação de alunos de Graduação e
de Pós-Graduação na Jornada, o número de parcelas para pagamento será aumentado de três para
quatro. Sonia informou ainda que a Varian vai ser representada por um pesquisador da área de NMR
de líquidos (Dr. Ron Crouch), e que a Bruker finalmente confirmou sua participação no evento,
embora ainda não tenha definido o palestrante do workshop. O próximo item discutido foi a
solicitação da Presidente de modificação no Estatuto da Associação, para inclusão de sócios
temporários. Ficou decidido que o prof. Peter Seidl, que tem reconhecida experiência no assunto,
deverá ser contactado para opinar. No item relacionado ao próximo Encontro de Usuários, a ser
realizado no período de 07 a 12 de maio de 2001, Sonia informou que o prof. Spiess confirmou sua
presença e proferirá conferência sobre “Multidimensional solid state NMR of polymers”. Os
professores Mike Barfield e Stephan Grzesiek já foram contactados, assim como várias empresas.
Com relação ao próximo curso de RMN promovido pela Auremn, Sonia informou que o prof. Daniel
Traficante foi consultado e aceitou prontamente ministrá-lo, possivelmente em agosto de 2001. A
proposta é de oferecimento de dois cursos, um básico e um curso sobre 2D, em calendário a ser
preparado de forma a incluir o final de semana (sábado e domingo), visando otimização do tempo,
com ganhos para os sócios de outros estados, já que os cursos serão ministrados no Rio de Janeiro
(Ilha do Fundão). Estão previstas aulas teóricas e práticas, em instrumentos Bruker e Varian, ambos
disponíveis no Campus da UFRJ. No item assuntos gerais, foi discutida a sugestão de assinatura do
periódico NMR Newsletters (US$95,00). Sonia solicitou aos sócios presentes que avaliassem a
publicação e dessem sua opinião com relação ao custo/benefício que esse investimento poderia
trazer para os sócios da Auremn. Ainda nesse item, Sonia informou que recebeu vários folders de
divulgação dos próximos eventos na área de RMN: ISMAR-2001 (Jerusalém, 19-24/08/2001), NMR
on biofluids & tissues (14-17/11/2000) e Solid state NMR (Chamonix, 9-13/09/2001), dentre outros,
que encontram-se à disposição dos sócios. Como último assunto discutido, Rosane San Gil solicitou
à Tesouraria da Auremn alocação de verba para aquisição de um armário e instalação de uma
persiana na sala da Associação no IQ-UFRJ, visando uma melhor conservação de sua
documentação. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e a próxima reunião marcada
para o dia 18 de maio de 2000, às 16:00h, na sala de Reuniões da Associação.

