
ATA DA 121a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA AUREMN 

 

Às 16 horas e vinte minutos do dia 13 de julho de 2000 na sala de Reuniões da Associação de 

Usuários de RMN no Instituto de Química da UFRJ teve início a 121a Reunião Ordinária Aberta da 

AUREMN. Estavam presentes Sonia Maria Cabral de Menezes, Presidente da AUREMN (Cenpes-

Petrobras), José Daniel Figueroa Villar (IME), Luzineide Tinoco (CCS-UFRJ), Gustavo M. Dias 

Carneiro (Tédia Brasil) e Rosane A. S. San Gil (IQ-UFRJ). A Presidente da Associação deu início a 

reunião lendo as atas das reuniões 117, 118, 119 e 120, que foram aprovadas. Em seguida foi feito o 

relato dos pedidos de filiação de Ramon Kleber da Rocha e Rosemeire Brondi, que foram aceitos por 

conterem as duas assinaturas de sócios necessárias à aprovação. No item relacionado à Comissão 

de nomenclatura, a coordenadora da Comissão informou que durante a Jornada serão submetidos 

aos sócios, para discussão e aprovação, os tópicos para tradução que foram recebidos até o 

momento. O próximo item de pauta discutido foi o volume dois das monografias em RMN. Foi 

informado pelo autor, prof. Daniel Figueroa, que infelizmente não vai haver tempo para que o 

segundo volume esteja a disposição dos sócios durante a próxima Jornada. Com relação a Jornada, 

Sonia informou que 85 pessoas já se inscreveram, e em cada mini-curso haverá uma média de 15 a 

20 pessoas, o que foi considerado excelente. 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. Peter Wright está 

difícil de ser contatado, e que até o momento não respondeu ao convite enviado. Luzineide sugeriu 

que fosse contatado o prof. Shapiro, como substituto do prof. Wright. Sonia vai tentar entrar em 

contato com o prof. Shapiro, já que também se trata de um pesquisador renomado em RMN. Ainda 

com relação ao próximo Encontro de Usuários, Figueroa aproveitou a oportunidade para tecer 

algumas considerações sobre os critérios que a comissão científica deverá adotar, de forma a manter 

o bom nível do evento. No item assuntos gerais, foi discutida a questão da classificação dos anais da 

Auremn junto a CAPES. Sonia vai encaminhar justificativas de forma que os Anais possam ser 

classificados como periódico grau C, já que os trabalhos publicados passam por avaliação. Dando 

continuidade ao item assuntos gerais, foi comentada a necessidade de maior controle sobre sócios 

que estão inadimplentes junto a Tesouraria da Associação. O sócio Gustavo aproveitou a 

oportunidade para comentar que, por outro lado, tem conhecimento de pesquisadores da área de 

RMN que ainda não são sócios da Auremn, e citou como exemplo pesquisadores da firma 

Microbiológica, no Rio de Janeiro. Sonia irá verificar se a Microbiológica consta do “mailing list” da 

Auremn, e caso não esteja cadastrada, vai providenciar o contato e enviar correspondência 

divulgando a Associação e convidando para filiação. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 

encerrada, e a próxima reunião marcada para o dia 27 de setembro de 2000, às 16:00h, na sala de 

Reuniões da Associação. 

 


