ATA DA 124a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN

Às dezesseis horas e vinte minutos do dia 9 de novembro de 2000, teve início a 124 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, Rosane A. S. San Gil (IQ/UFRJ),
Elisabeth E. C. Monteiro (IMA/UFRJ) e Peter R. Seidl (EQ/UFRJ). No início da reunião Sonia
Menezes apresentou aos associados presentes a ficha de filiação de Marcelo Maraschin que foi
aceita por conter as duas assinaturas de associados necessárias à aceitação. A seguir, relatou
as atividades do Comitê de Informação e Estatística. Na ocasião informou aos associados
presentes que o cadastro “Quem é Quem” da AUREMN, foi terceirizado e que em breve estará
pronto. Sobre os Cursos já realizados pela Associação, a informação dada foi que foram
incluídos na página da AUREMN na Internet. O relato do item da pauta Comissão de
Nomenclatura, foi adiado para a próxima reunião. Na ocasião a Presidente informou que o
volume 2 do livro editado pela Associação está quase pronto. O assunto da pauta apresentado
a seguir, foi a organização do VIII Encontro de Usuários. A Presidente informou aos presentes
que o Hotel escolhido para a realização do evento é o Hotel Portobello. Quanto ao programa do
evento, comentou que o Prof. C. Geraldes não aceitou o convite feito para a apresentação do
seminário preparatório do Prof. Shapiro porque o assunto da conferência não é da área dele.
Então Rosane San Gil sugeriu que fosse convidada a associada Elizabeth Cruz, para
eventualmente substituir o pesquisador português para apresentar o referido seminário, o que
foi bem recebido pelos associados presentes. Quanto aos outros convidados, a Presidente
relatou que o representante do México aceitou o convite, que ainda não recebeu a resposta do
Prof. Tito Bonagamba e que Luis Colnago aceitou o convite, mas ainda não forneceu o título da
palestra. Outros nomes foram sugeridos para a eventualidade de Tito Bonagamba não poder
aceitar o convite feito: Fred Fujiwara e Anita Marsaioli. O assunto comentado a seguir, foi a
inclusão de uma Ficha de Filiação na página da AUREMN. Finalmente, em assuntos gerais,
Sonia Menezes informou que a Varian colocou na “home-page” da empresa o evento BrasilPortugal, e que a rede de catálise também divulgou o evento. Na oportunidade anunciou o
lançamento de dois livros de RMN “Proton Structure: models, folds and functions – Analyses
Applications for Target Validation” e “NMR Drug Discovery and Design Post-genomic Analysis “,
ambos da Cambridge Healthtech Institute’s Third Annual. A Reunião foi encerrada e marcou-se
a próxima para o dia 14/12/2000 no IME/RJ às 10 horas e trinta minutos.

