
ATA DA 129
a
 REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 

Às dezesseis horas e vinte minutos do dia 19 de abril de 2001, teve início a 129
a
 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), Rosane San Gil (IQ/UFRJ), 

Claudia G. de Souza (Rhodia), Luzineide Tinoco (Dept. Bioq. Med./UFRJ), Peter Seidl (EQ/UFRJ) e Eduardo 

Miguez(NPPN/UFRJ). Sonia Menezes deu inicio a reunião lendo a  ata da 128
a
 Reunião que foi aprovada sem ressalvas.  Então 

Luzineide Tinoco passou a relatar o item seguinte da pauta que eram os novos pedidos de filiação. Foram aprovados por 

conterem duas assinaturas de associados ou por aprovação do Curriculum Vitae os seguintes profissionais: Fernanda 

M.Barbosa Coutinho, Katia Maria Peiselt da Silva, Erika Batista Tada, Susana Shimizu, Marta Helga Lopes e Lenize Fernandes 

Maia. Continuam pendentes por não conterem as duas assinaturas ou o CV, os pedidos de filiação de 3 funcionários da 

Polialden. Claudia Souza, da Comissão de Informação e Estatística informou que até o momento só havia recebido 19 

respostas de recadastramento e poucas de atualização de equipamentos porém disse que pode ser mais pessoas tenham se 

recadastrado sem no entanto  avisá-la por e-mail. Ficou acordado que Sonia irá contatar autor do programa para tirar a página 

da Internet no dia 25/04, colocar todos os dados disponíveis no banco de dados da AUREMN o mais rápido possível para que 

Claudia e Eduardo tenham tempo de preparar apresentação para Assembleia Geral da AUREMN que ocorrerá durante o VIII 

Encontro de Usuários no Hotel Portobello. Foi dada a idéia também de se ter um microcomputador disponível no Hotel 

Portobello com o banco de dados atualizado da AUREMN instalado para que as pessoas que não conseguiram se recadastrar 

ou atualizar dados de equipamento e cursos via internet, pudessem fazê-lo durante o evento. Sonia ficou de providenciar o 

micro junto ao Hotel. O relato da Comissão de Nomenclatura ficou adiado para ser realizado durante a Assembléia Geral da 

AUREMN durante o evento em Mangaratiba. A seguir Figueroa passou a relatar sobre as publicações da AUREMN e de sua 

idéia de tornar os Anais uma publicação oficial de RMN no país. Para tal, já esta convidando pessoas para tomar parte do 

Corpo Editorial que pretende que seja expressivo e que tenha pessoas convidadas de Portugal e de outros países também. 

Informou que a aceitação por parte dos convidados está sendo boa. Figueroa relatou também que conversou com o Dr. 

Arnóbio, consultor da CAPES, sobre o reconhecimento de nossos anais como revista nacional C e Dr. Arnóbio entendeu nossos 

argumentos e prometeu se empenhar para colocá-los em tal status no futuro. Figueroa relatou também que o Volumes 3 e 4 da 

série Fundamentos e Aplicações da RMN já estão em estágio avançado de redação e serão um sobre processamento de sinais  

de autoria de Carlos Pacheco e Istvan Peltzer (Universidade de Princeton) e outro sobre aplicações e teoria de DOSY pelos 

Profs. Anita Marsaioli, Antônio Gilberto Ferreira , Fred Fugiwara, Antônio Laverde Jr. e Alexandre Araújo de Souza. O tema 

discutido a seguir foi o VIII Encontro de Usuários de RMN/I Encontro Luso-Brasileiro de RMN. Sonia informou que sairam os 

pedidos de auxílio do CNPq e FAPERJ e que ainda estamos aguardando resposta da CAPES e FINEP. Sonia informou que o 

evento esta quase com duzentos participantes contando com acompanhantes. Foi discutido o formato da mesa redonda 

“Perspectivas da RMN no Brasil, Portugal e America-Latina” e Figueroa solicitou que fossem reforçados junto aos palestrantes 

dos outros países  para que trouxessem os posters com a distribuição dos equipamentos e grupos de pesquisa em RMN em 

cada país. Peter perguntou se contaríamos com a presença nesta mesa de representantes das agências de fomento. Após 

discussão se seria melhor na mesa ou na Seção de abertura, chegou-se a conclusão que o melhor talvez formalizar o convite 

para participarem da cerimônia de abertura do evento. Sonia informou que o livro do Gil/Geraldes esta esgotado até em 

Portugal e que portanto não poderá ser dado como  prêmio para os 2 melhores posters do evento como havíamos previsto. 

Informou ainda que comentando sobre este prêmio com o Prof. Gary Martin da Pharmacia & Upjohn, este se ofereceu para 

mandar 2 livros de RMN do Claridge como prêmio sob o patrocínio da Pharmacia, o que foi muito apreciado por todos. O 

assunto abordado a seguir foi a pauta da 16ª Assembléia Geral da AUREMN a se realizar no Hotel Portobello durante o 

Encontro de RMN. Sonia leu os pontos da pauta que foram aprovados por todos e informou que após consulta à nossa 

contadora, para alterar os estatutos ampliando da AUREMN para abranger Outras Ressonâncias formalmente, nos foi 

recomendado alterar em todos os artigos do Capítulo I (Do Nome, Sede e Objetivos) onde aparece a palavra RMN, por RMN, 

EPR, NQR e todas as técnicas que gostaríamos de abranger. Após alguma discussão chegou-se a conclusão que o melhor 

seria não alterar o estatuto e criar este Setor de Outras Ressonâncias informalmente como foram criados informalmente os 

Comitês de Informação e Estatística, de Nomenclatura, de novos Sócios etc.e que funcionam sem problemas hoje na AUREMN. 

Quanto à sugestão do Figueroa de tornar claro no estatuto de que o Secretário substitui o Presidente na ausência do mesmo, 

Sonia informou que seria necessário incluir um parágrafo no artigo 16 do Capítulo III. O assunto foi debatido e novamente 

achou-se que não valeria a pena alterar o estatuto pois em outras sociedades esta substituição é natural e automática e em 

caso do Presidente se afastar por um tempo maior teríamos sempre a opção do mesmo deixar uma procuração específica 

registrada em cartório. Na questão da movimentação financeira a contadora sugeriu a inclusão de um parágrafo único no artigo 

21 do Capítulo V que teria a seguinte redação: $ Único – A movimentação bancária só poderá ser feita pela Diretoria, em 

conjunto, com no mínimo duas assinaturas. A redação foi aprovada pelos presentes para ser apresentada na Assembléia Geral 

em Mangaratiba A reunião foi então encerrada convocando a todos a comparecerem à 16ª Assembléia Geral da AUREMN a se 

realizar as 18:00 horas do dia 09/05/01 no Hotel Portobello, Mangaratiba, RJ. 


