ATA DA 120a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
As dezesseis horas e quinze minutos do dia 15 de junho de 2000, teve início a 120 a Reunião Ordinária
Aberta da Associação de Usuários de Ressonância Magnética Nuclear -AUREMN, realizada na sala de
reuniões da AUREMN no IQ/UFRJ. Estavam presentes Sonia M. C. Menezes (Cenpes/Petrobras),
Presidente da AUREMN, Carlos Alberto Riehl (IQ/UFRJ) , Luzineide Tinoco (Bioq. Médica/UFRJ) André
Formiga (UERJ), Gustavo Carneiro (Tedia Brazil), José Daniel Figueroa Villar (IME/RJ), e Peter R. Seidl
(EQ/UFRJ). O item da pauta abordado inicialmente foi o livro Fundamentos e Aplicações da RMN vol. 2.
Figueroa informou que está terminando a ultima parte e recebeu de Sonia a revisão das primeiras partes
de alguns dos membros da Comissão desta publicação junto a AUREMN. A seguir, o tema foram os
preparativos para a VI Jornada. Sonia comentou que os trabalhos já estão corrigidos e entregues para
edição do livro de resumos, o programa também já está pronto e os coordenadores de Sessões já
convidados. Comentou ainda que a Varian, Bruker e Jeol concordaram em dar prêmios de menção
honrosa aos 3 trabalhos que não vencerão o concurso de melhor trabalho de pós-graduação. Foi
decidido que a AUREMN comprará o mesmo prêmio para os 3 e que esta será um livro de RMN. A
AUREMN dará o prêmio para cada um dos vencedores nas categorias mestrado e doutorado.

O

assunto da pauta apresentado a seguir foi a organização do VIII Encontro de Usuários. A Presidente
informou aos presentes que falta confirmar a participação de um conferencista estrangeiro, que já foi
contatado e estamos aguardando o retorno. A primeira circular do evento sairá no início de Julho com o
dead line e regras para apresentação dos trabalhos bem amarradas. Foi comentada ainda a
necessidade das regras de avaliação dos trabalhos pela Comissão científica estarem bem claras e
discutidas. Figueroa ficou de preparar um documento para ser enviado aos membros da Comissão
científica do VIII Encontro para discussão. Luzineide Tinoco informou que esta tudo pronto para o início
do módulo II do Curso de RMN no dia 26/06 que abordará RMN em 2D e que será ministrado no
CCS/UFRJ pela Luzineide e Ana Paula Valente ambas da Bioq. Médica/UFRJ. Informou também que
seriam 3 dias inteiros de aulas teóricas , exercícios e prova, e dois dias de aulas práticas no lab. de
RMN. Sonia informou que o curso tem 14 alunos inscritos oficialmente e 2 que só farão a parte teórica.
O assunto abordado a seguir foram os Cursos de RMN para 2001. O Prof. Traficante virá em Julho de
2001 para dar um Curso básico e outro de 2D que terão a duração de 2 semanas seguidas. O Prof
Griesinger também se dipôs a dar um curso avançado no primeiro semestre de 2001. Como em 2001 já
teremos o VIII Encontro em Maio e o curso do Prof. Traficante em Julho, foi sugerido que se adiasse o
curso do Prof. Griesinger para Fevereiro de 2002 logo após os Cursos básicos normais da AUREMN.
Figueroa ficou de informar ao Prof. Griesinger desta decisão. A Reunião foi encerrada e marcou-se a
próxima para o dia 13/07/2000 na sala de reuniões da AUREMN no IQ/UFRJ às 16 horas.

