ATA DA 123a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA AUREMN
Às 16 horas e vinte minutos do dia 27 de setembro de 2000 na sala de Reuniões da Associação de
Usuários de RMN no Instituto de Química da UFRJ teve início a 123a 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 lendo a ata da reunião 121, que foi
aprovada. Não tendo havido no período pedidos de filiação de novos sócios, a presidente passou ao
item relativo ao Comite de informação e estatística. Informou que uma firma foi contratata para
preparar questionário visando montar um cadastro de “quem é quem” em RMN e ainda atualização
do cadastro de equipamentos e de cursos de RMN, de forma que os dados possam ser alimentados
„on-line‟ pelos sócios. O próximo item de pauta discutido foi o volume dois das monografias em RMN.
O autor, prof. Daniel Figueroa, entregou o disquete contendo o volume 2 das monografias da
AUREMN para Sonia, para providenciar editoração. Figueroa aproveitou a oportunidade para
informar aos presentes que já encaminhou para análise da Comissão Científica do VIII Encontro de
Usuários uma proposta de critérios para avaliação dos trabalhos que serão submetidos, visando
maior homogeneidade, já que a comissão é composta por avaliadores brasileiros e portugueses.
Sonia informou que a Profa. Teresa Nunes, membro da comissão organizadora do próximo encontro,
estará no Brasil no período de 16 a 19 de outubro. Dessa forma, ela irá aproveitar a presença da
pesquisadora para fazer uma reunião da comissão científica no dia 17 de outubro, às 16:00hs na
sala de reuniões da AUREMN. O objetivo é discutir o Programa do próximo Encontro, a ser realizado
no período de 07 a 11 de maio de 2001. Sonia informou que as inscrições para o evento já foram
abertas e a primeira recebida foi a do prof. Spiess, e que o Dr. Pablo J. Prado, da Quantum
Magnetics (Ca, USA) deverá enviar uma comunicação para o evento. No item assuntos gerais, Sonia
informou que recebeu mensagem do Marcus Giotto , nosso associado que esta atualmente nos USA,
sugerindo os nomes dos pesquisadores Reichert e Detlef para serem convidados para os próximos
eventos, assim como do Dr. Marc Balders, da área de proteinas. Com relação a introdução da figura
do Sócio Temporário, Sonia informou que o assunto foi estudado e proposto por Peter Seidl que
informou não haver necessidade de alteração de estatuto e enviou à direção da AUREMN as regras
para a aprovação desta categoria de sócio. O sócio temporário será oferecido a estudantes ou
visitantes ao pais, válido pelo prazo de um ano e renovável uma única vez. Após este prazo teriam a
opção de ingressar definitivamente à AUREMN ou se desligar. Esta categoria de sócio será oferecida
a partir de 2001. Ainda no item assuntos gerais Sonia informou ter recebido pedido do Prof. Valentim
Costa da UFRGS o envio de 12 exemplares do volume 1 das monografias da AUREMN; também foi
recebido o folder de divulgação do Second Alpine Conference (área de sólidos) em Chamonix,
França, a se realizar em setembro de 2001. Foi recebida correspondência do Prof. Lucio Frydman
oferecendo vagas para candidatos a pós-doutorado em Israel. Prof. Figueroa lembrou aos presentes
da necessidade de maior divulgação da mão de obra formada na área, que pode ser aproveitada nos
laboratórios que estão recebendo novos equipamentos. Nada mais havendo a tratar a reunião foi
encerrada, e a próxima reunião marcada para o dia 09 de novembro de 2000, às 16:00h, na sala de
Reuniões da Associação.

