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ATA DA 127 REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
a

Às dezesseis horas e vinte minutos do dia 21 de fevereiro de 2001, teve início a 127 Reunião Ordinária Aberta da
AUREMN, realizada em sala de reuniões da AUREMN localizada no Instituto de Química da UFRJ. Estavam
presentes José Daniel Figueroa Villar (IME/RJ), Presidente da AUREMN, Sonia M. C. Menezes
(Cenpes/Petrobras), Peter Seidl (EQ/UFRJ), Claudia Souza (IMA/UFRJ) e Ney Vugman(IF/UFRJ). Sonia Menezes
a
deu início a reunião lendo a ata da 126 Reunião que foi aprovada com pequenas correções de digitação. 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 Paulo Roberto Oliveira, Marcelo H. Herbst,
Telma Rie Doi, Ricardo Batista Borges, Celina Luziar Obregon, Emerson Oliveira da Silva, Francielle Wiectzycoski,
Rodrigo M. Pontes, Barbara C. Fiorin, Eduardo Rolim de Oliveira,e Brad Chmelka. A solicitação de filiação de
Angela Rita de Almeida não continha as duas assinaturas necessárias mas a avaliação do Curriculum Vitae
enviado junto ao pedido fez com que sua filiação fosse aceita. Continuam pendentes por não conterem as duas
assinaturas ou o CV, os pedidos de filiação de 3 funcionários da Polialden . Claudia Souza passou então a relatar
as atividades do Comitê de Informação e estatística informando que já foram enviados os e-mails com os códigos
de acesso para recadastramento dos associados da AUREMN pela Internet juntamente com as instruções de
preenchimento do cadastro do Quem é Quem. Já foram enviados também para os responsáveis por equipamentos
de RMN, os códigos para acesso via Internet do cadastro dos Equipamentos para atualização do banco da
AUREMN. Claudia informou que estará enviando em breve, somente para alguns Prof. associados da AUREMN a
solicitação para preenchimento do cadastro de Cursos de RMN para construção do banco de Cursos da
Associação. Para todos os cadastros foi dado o prazo até 02/04 para o envio dos mesmos atualizados e
preenchidos para que Claudia organize e apresente os resultados na próxima Assembléia Geral da AUREMN em
Maio. Foi informado ao Ney Vugman que não é possível trocar a senha dada pela Comissão pelo associado.
Claudia informou também que alguns associados reclamaram que não estavam conseguindo atualizar seu
cadastro pois o “browser” utilizado deveria ser sempre o Internet Explorer pois o programa foi feito assim e não
funciona bem quando se usa o Netscape. Sonia ficou de entrar em contato com a pessoa que fez o programa para
fazer melhorias no mesmo já que a maioria das pessoas utiliza o Netscape. O relato da Comissão de
Nomenclatura ficou para a próxima reunião já que não foi possível o comparecimento de Rosane San Gil a
reunião. Figueroa sugeriu que pensássemos em um novo nome para Coordenar a Comissão de Novos Sócios da
AUREMN. Sonia sugeriu o nome de Luzineide Tinoco ou outro associado da Bioquímica Médica da UFRJ.
Figueroa ficou de consultar as pessoas e trazer a resposta na próxima reunião. Sonia informou que Naira Silva
concordou em coordenar a Biblioteca da AUREMN. A seguir Sonia passou a relatar sobre a Organização do VIII
Encontro de Usuários de RMN/I Encontro Luso-Brasileiro de RMN. Foi informado que foram inscritos 127
trabalhos, o que é record absoluto além de já contarmos com quase 70% a mais de inscritos no evento. Sonia
contatou Sandra que já bloqueou mais apartamentos no Hotel. Sonia mostrou o orçamento do evento e disse
contar apenas com 60% deste valor com os patrocínios conseguidos até agora e que será portanto necessário
contar com os auxílios das entidades governamentais de fomento para cobrir o restante dos custos. Figueroa
informou que recebeu o número do protocolo do pedido de auxílio para o evento pelo CNPq e que este deverá ser
julgado no começo de março. Sonia informou que o evento já conta com o patrocínio das seguintes empresas:
Petrobras, Varian e Jeol na categoria de patrocínio mais alta. Tecmag, Bruker e Tedia Brazil num patamar mais
baixo , Isotec e ACD num outro nivel e New Era, Doty e Martek na categoria auxílio. Falta ainda a definição da CIL,
Molecular Simulation e White Martins. Foi informado ainda que o Prof. Gary Martin, um dos palestrantes
convidados não poderá vir mais ao evento e que já foi substituído pelo Prof. Jean-Paul Amoureux (Universidade de
Lille, França) como já havia sido sugerido e aceito por todos na última reunião. Algumas alterações no programa
foram necessárias por conta desta substituição. O assunto a seguir foi a criação de um Setor dentro da AUREMN
para tratar de técnicas correlatas a RMN tais como EPR, NQR etc. Ney Vugman e os demais presentes pensaram
e acham que a idéia é boa e Figueroa sugeriu que se chamasse Setor de Outras Ressonâncias, o que foi aceito
por todos os presentes. A diretoria da AUREMN incumbiu ao Ney Vugman de organizar este Setor e apresentar
como seria e como funcionaria na próxima Assembléia Geral da AUREMN para ampla discussão. A decisão final
da criação deste Setor sairá da Assembléia Geral. Figueroa ficou de enviar e-mail para a rede da AUREMN
informando a idéia de se criar este Setor e informando o e-mail do Ney para que as pessoas interessadas em dar
idéias e opiniões entrem em contato. A reunião foi então encerrada marcando-se a próxima para o dia 15/03/2001
na sala da AUREMN (IQ/UFRJ) às 16:30 horas.

