ATA DA 130a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às dezeseis horas e vinte minutos do dia 07 de junho de 2001, teve início a 130 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), Luzineide Tinoco (Bioquímica Medica/UFRJ)
e Ney Vugman(IF/UFRJ). Sonia Menezes deu inicio a reunião lendo a ata da 129a Reunião que foi
aprovada com pequenas ressalvas. Então passou a relatar o item seguinte da pauta que eram os novos
pedidos de filiação. Foram aprovados como novos associados da AUREMN por conterem duas
assinaturas de associados quites ou por terem o Curriculum Vitae aprovado as propostas dos seguintes
candidatos: Marcelo Duarte, Teresa Nunes, Sonia Gama Pereira, Ivo Carlos Correa, Ana Maria Gil, Brian
Goodfellow, Enrica Alberti, Claudia Moraes, Márcia Soares da Silva, Isabela de Souza Rodrigues (sendo
que as 4 últimas na categoria Colaborador Físico Individual).Continuam pendentes a filiação de 3
funcionários da Polialden. O assunto discutido a seguir foi a questão da Biblioteca da AUREMN. Naira e
Rosane San Gil foram a Biblioteca do IQ/UFRJ onde se encontra o acervo da AUREMN e verificaram
não estarem nas mesmas condições que lá chegaram. Há também a questão da existência de uma lei
que diz que todo o acervo que se encontra em alguma Blibioteca de Universidade pública passa
automaticamente a pertencer ao acervo desta Biblioteca. Assim sendo discutiu-se que Figueroa , como
Presidente da AUREMN, iria entrar em contato com o Diretor do IQ/UFRJ e com o Prof. Ricardo Bicca
de Alencastro para conversar sobre o assunto e então decidir se retiramos o acervo da AUREMN da
Biblioteca do IQ/UFRJ onde se encontra atualmente para outro local ainda a ser identificado. Figueroa
passou a relatar a seguir a questão da publicação do Anais de RMN. Após a discussão realizada na
última Assembléia Geral decidiu-se trocar o nome da publicação para: “Annals of Magnetic Resonance”
e que com isso teremos que dar entrada para um novo numero de ISSN. O Corpo Editorial esta quase
completo e já temos 21 trabalhos completos do último Encontro para serem submetidos ao Corpo
Editorial para “referagem” e posterior publicação. Figueroa já preparou as instruções para publicação
nos Annals que serão divulgadas em breve juntamente com o estabelecimento de um novo limite de
prazo para os que ainda não entregaram seus trabalhos completos. Figueroa informou ainda que espera
publicar dois Volumes 1 e 2 juntos até Setembro. O assunto a ser tratado a seguir foi o Setor de “ Outras
Ressonâncias”. Ney informou que tentará chamar novos associados da área através de convites para
publicações nos Anais e também estimulando a participação deles na próxima Jornada Brasileira em
Maringá. Figueroa aproveitou para solicitar que a VII Jornada já fosse incluída na pauta da próxima
reunião Ordinária da AUREMN. A seguir passou-se a tratar da avaliação do VIII Encontro de Usuários
de RMN. Alguns pontos que realmente precisam ser mudados e tratados com muito cuidado no próximo
evento: 1) A questão dos assuntos a serem abordados no evento. Já ficou decidido que pequenas
moléculas e produtos naturais será o foco do próximo evento.2) Melhoria da Sessão de poster. Ficou
muito espalhada e em certos momentos até esvaziada. Figueroa sugere que tenhamos a Sessão de
poster a noite após as pessoas terem jantado e descansado um pouco a luz do que acontece em alguns
outros eventos nacionais tais como o da SBBQ. 3) Participação da empresas. Foi sugerido que as
empresas sejam mais ativas e que ministrem cursos aplicados ou realizem workshops durante o evento.
4) Lista de participantes em ordem alfabética de sobrenomes para facilitar a procura principalmente
pelos estrangeiros, Ney sugeriu também que se crie uma Comissão de Avaliação do Encontro com no
mínimo 3 pessoas para não ficar todo o trabalho de avaliação a cargo de uma só pessoa. O assunto
tratado a seguir foi o Curso de RMN a ser proferido pelo Prof. Daniel Traficante (NMR Concepts, USA)
em Julho/Agosto no IMA/UFRJ. Devido a grande procura por vagas, a Comissão Organizadora sugeriu
ampliar o número de vagas somente para a parte teórica dos dois módulos do Curso colocando um
preço diferenciado e proporcional ao número de horas somente da parte teórica, o que foi aprovado por
todos. Não tendo mais nenhum assunto a ser tratado a reunião foi encerrada.

