ATA DA 125a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às onze horas e vinte minutos do dia 14 de dezembro de 2000, após o encerramento da 15a Assembléia
Geral que empossou a nova Diretoria da Associação de Usuários de Ressonância Magnética Nuclear AUREMN, teve início a 125a Reunião Ordinária Aberta da AUREMN, realizada em sala de aula do
Departamento de Química do Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro. Estavam presentes José
Daniel Figueroa Villar (IME/RJ), Presidente da AUREMN, Sonia M. C. Menezes (Cenpes/Petrobras),
Rosane A. S. San Gil (IQ/UFRJ), e todos os associados que assinaram o Livro de Presença da
Associação. No início da reunião Sonia Menezes leu a mensagem de Natal enviada por Carlos Pacheco.
A seguir, leu a ata da 124a Reunião que foi aprovada com correções. Então passou a relatar o item
seguinte da pauta que eram os novos pedidos de filiação. Foram aceitos, por conterem as duas
assinaturas de associados necessárias à aceitação, os pedidos de Sandra Cristina Gomes Oliveira,
Erika Martins de Carvalho e Tales Leandro Costa Martins. Foram também aceitos, por atenderem as
normas de aceitação de filiação, os pedidos de “associado colaborador, pessoa física” de Anderson de
Sá Pinheiro, Fabiana Pestana Albernaz, Gisele Cardoso Amorim e Cristiane Diniz Ano Bom. A seguir,
Sonia Menezes relatou as atividades do Comitê de Informação e Estatística. Na ocasião informou aos
associados presentes que foi feita a terceirização dos cadastros da AUREMN, e mostrou transparências
com os formulários de atualização (cadastros Quem é Quem, Equipamentos, Cursos e Associados) que
serão colocados na página da AUREMN em janeiro de 2001. O relato do item da pauta Comissão de
Nomenclatura foi realizado por Rosane San Gil que lembrou a formação inicial da Comissão: Rosane
San Gil, Carlos Pacheco, Claudia Souza, Antônio G. Ferreira, Mônica R. M. P. Aguiar, Nilson C. Mello e
Katia Leal. A composição atual da Comissão é a seguinte: Rosane San Gil, Carlos Pacheco, Claudia
Souza, José Dias S. Filho, Monica R. M. P. Aguiar e Luzineide Tinoco. Rosane San Gil relatou as
atividades desenvolvidas em 2000 e apresentou a proposta de atuação do Comitê em 2001. A meta
mais importante é a preparação de um dicionário de termos usados em RMN. O assunto foi debatido e
ficou decidido que os termos serão homologados pela Comissão. Na ocasião, o Presidente da AUREMN
informou que o novo volume do livro editado pela Associação está quase pronto. Estão sendo
preparadas duas cópias para Sonia Menezes e Daniel Figueroa revisarem. O livro já tem ISBN e deve
ser publicado ainda este ano. O terceiro volume já está sendo redigido por Carlos Pacheco e
colaboradores em Princeton. Quanto ao volume dos Anais foi publicado em formato de revista. O
assunto da pauta apresentado a seguir, foi a organização do VIII Encontro de Usuários. A Secretária
informou aos presentes que a segunda circular enviada pelo correio não foi recebida pelos associados, e
que está sendo providenciada uma nova remessa. Comentou ainda que o evento está sendo bem
divulgado na “internet”, que os pedidos de auxílio às agências estão sendo preparados e relacionou a
lista das empresas que irão contribuir com recursos para a realização do evento. A seguir, foi
apresentado o balanço de 2000 por Sonia Menezes, que também apresentou o relatório da Tesouraria
preparado por Maria Inês Tavares. Prosseguindo, Daniel Figueroa apresentou as metas da Presidência
da AUREMN para 2001/2002. Estão incluídos o oferecimento de cursos, o aumento do número de
filiados, a publicação do 3o e do 4o volumes do livro “Fundamentos e Aplicações da RMN, o aumento da
periodicidade dos Anais da RMN, e o trabalho no sentido de se conseguir a obtenção de sua indexação
no Chemical Abstracts e no Science Citation Index, e o credenciamento pela CAPES. Entre outras
propostas podem ser citadas a instituição de prêmios a nível nacional, e em congressos da AUREMN
para trabalhos de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado, a obtenção de assinatura eletrônica para a
Biblioteca da AUREMN, aumentar o acervo da AUREMN e promover a realização de um congresso
latino-americano de RMN. A reunião foi encerrada e marcou-se a próxima para o dia 25/01/2001 na sala
da AUREMN IQ/UFRJ às 16:00 horas.

