
ATA DA 132
a
 REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 
 
Às dezeseis horas e vinte minutos do dia 30 de agosto de 2001, teve início a 132

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), Maria Ines Bruno 
Tavares (IMA/UFRJ) . Sonia Menezes deu início a reunião lendo as  atas das  Reunioes 130

a
  e 131ª que foram 

aprovadas 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  as propostas dos seguintes candidatos: Iola Duarte, Juan Perlo e Said Rabbani. A seguir Figueroa 
comentou que deu uma boa verificada na página da AUREMN e que a ficha de filiação já esta nos novos moldes. 
Comentou também que será necessário conseguir um substituto para o Alvicler na manutenção da página da 
AUREMN já que o mesmo vai  passar uns tempos fora do Brasil. O ideal seria uma pessoa da UFSCAR que já 
ajuda o Alvicler e indicada pelo mesmo. Se não for possível, colocaremos um anúncio na rede a procura de 
voluntários para assumir o cargo. O assunto discutido a seguir foi a questão da Biblioteca da AUREMN. Naira  
Silva, a responsável pela Biblioteca enviou um relato que foi lido por Sonia colocando por escrito a situação atual 
da mesma, já relatada nas ultimas reuniões. A posição da AUREMN será aguardar uma carta oficial do IQ/UFRJ 
solicitando formalmente que se retire o acervo da Associação da Biblioteca do IQ, já que há alguns impedimentos 
legais que indicam que qualquer livro em Bibliotecas de Universidades públicas passam a fazer parte do acervo 
desta Biblioteca. Como a Biblioteca da AUREMN é constituída basicamente por doações e é destinada a atender 
seus associados prioritariamente, seria necessário retira-la para local onde o acervo fosse utilizado desta maneira. 
A discussão a seguir foi sobre o melhor local para colocar a Biblioteca. Pensou-se na própria sala da AUREMN 
mas que seria restrita somente aos associados e também na volta para a Biblioteca do Instituto de Física da UFRJ, 
onde a Biblioteca da AUREMN iniciou, porém, antes teríamos que verificar se na Física não haveria o mesmo 
impedimento legal que estamos enfrentando atualmente na Biblioteca da Química. Maria Inês ofereceu também a 
Biblioteca do IMA, que não segue as mesmas regras que os demais Institutos, caso não se concretize nenhuma 
das opções anteriores. O assunto ficou de ser novamente discutido após o recebimento da carta formal do 
IQ/UFRJ. Figueroa passou a relatar a seguir a questão da publicação dos volumes 1 e 2 do “Annals of Magnetic 
Resonance” . A publicação irá atrasar em função da demora da revisão dos trabalhos por parte dos “referees”. 
Informou ainda que ainda não recebeu o novo número de ISSN. O assunto tratado a seguir foi a avaliação do 
Curso ministrado pelo Prof. Traficante , em dois módulos, no Rio de Janeiro. Pela avaliação de todos os presentes 
o curso foi de excelente nível e muito bem aproveitado por todos os alunos. O Prof. Traficante também se mostrou 
muito satisfeito e disposto a voltar sempre que a AUREMN o convidar. A Tesoureira da Associação informou 
também que os custos do Curso trouxeram pequeno déficite para a AUREMN . Sonia sugeriu ao Figueroa que a 
AUREMN enviasse uma carta formal de agradecimento ao IMA/UFRJ (em atenção ao seu Diretor) e em especial à 
Prof. Maria Inês pelo excelente tratamento e organização durante o Curso, o que foi aprovado por todos os 
presentes. O assunto seguinte foi a VII Jornada Brasileira de RM a ser realizada em Maringá. A data foi fixada para 
a semana de 30/07 a 02/08/2002. No primeiro dia montaríamos Mini-cursos , no dia 31/07 faríamos um Workshop, 
e nos dois últimos dias (01 e 02/08) a Jornada nos moldes do que foi feito na última Jornada em Belo Horizonte. 
Decidiu-se que Sandra deverá ir em breve a Maringá para fazer a relação de Hotéis para a possível realização da 
Jornada e iniciar o quanto antes as negociações para conseguir os melhores preços. Foi eleita a Comissão 
Organizadora para a VII Jornada que será formada, em princípio, por: Ernani  Basso (UEM, PR), José Daniel 
Figueroa Villar (Presidente da AUREMN) e Sandra Mello (Administração AUREMN). A Comissão Científica será 
presidida por José Daniel Figueroa Villar e serão convidados os seguintes associados para fazerem parte da 
mesma: Luzineide Tinoco (Bioquímica Médica/UFRJ), Ney Vugman, (IF/UFRJ), Tito Bonagamba  (IF, USP-SC), 
Antônio Gilberto Ferreira (DQ, UFSCAR), Maria Inês B. Tavares (IMA, UFRJ), Edilberto R. Siveira (DQOI,UFC). O 
último item da pauta foi Assuntos Diversos, onde Sonia, a pedido do Prof. Antônio Jorge R. da Silva (NPPN/UFRJ), 
solicitou informações a respeito da qualidade dos serviços de entrega de hélio líquido pela White Martins. Como os 
presentes, em sua maioria, não estavam com problemas, considerou-se que o problema enfrentado pelo Prof. 
Antônio Jorge pode ter sido pontual. Sonia leu também um correio eletrônico enviado pelo associado Marcus 
Giotto, atualmente trabalhando nos USA, que sugeriu que a AUREMN discutisse a possibilidade de se candidatar a 
sediar o ISMAR 2007, já que ele teve a oportunidade de estar com o atual presidente do ISMAR. A princípio 
considerou-se que seria um grande trabalho para a AUREMN e que talvez o perfil do participante dos eventos da 
AUREMN, não fosse exatamente o do participante do ISMAR. Como já houve um ISMAR no Rio em 1986 e este 
foi Organizado pelo Prof. Ney Vugman (IF, UFRJ), nosso associado, e que este não estava presente na reunião, 
decidimos colocar este assunto novamente na pauta da próxima reunião para ouvirmos a opinião do Ney. Não 
tendo outro assunto a ser tratado a reunião foi encerrada, marcando-se a próxima para as 16:00 horas do dia 
27/09/2001 na sala de reuniões da AUREMN. 


