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ATA DA 133 REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
a

Às dezeseis horas e vinte minutos do dia 27 de setembro de 2001, teve início a 133 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 V. Vugman (IF/UFRJ). Sonia Menezes deu início a reunião desculpando-se
por não ter trazido pronta a ata da 132ª Reunião pois se encontrava no exterior não tendo tempo de completa-la. Então passou
a relatar o item seguinte da pauta que eram os novos pedidos de filiação. Luzineide informou não haver novos pedidos de
filiação e também que a filiação na “Home Page” da AUREMN já esta totalmente automatizada. Sonia sugeriu que se colocasse
o mesmo grau de automação de filiação na página em Inglês, para facilitar aos estrangeiros pretendentes a sócios da
AUREMN. Quanto ao Comitê de estatística, Sonia informou que Claudia G. de Souza e Eduardo Miguez já foram contatados
para trabalhar junto aos associados que ainda não complementaram suas fichas de filiação com os dados para o Quem é
Quem, para podermos terminar este cadastro ainda este ano. O assunto discutido a seguir foi a questão da Biblioteca da
AUREMN. Naira Silva informou que o acervo da AUREMN recebeu a contribuição de mais quatro teses. Figueroa leu a carta
recebida do Diretor do IQ/UFRJ sobre a situação da Biblioteca da AUREMN que fica na Biblioteca do IQ/UFRJ. Na carta o
Diretor solicita à AUREMN que permaneça com o acervo de sua Biblioteca no IQ/UFRJ, liberando os empréstimos para
usuários do IQ , porém não toca no ponto chave da discussão que é a questão legal da incorporação do acervo da AUREMN ao
acervo da Biblioteca do IQ, já que esta é uma Biblioteca pública. Figueroa ficou de consultar os estatutos da AUREMN para
saber se estes permitem o empréstimo de exemplares da Biblioteca da AUREMN a não associados. Ney sugeriu que se envie
uma resposta formal ao Diretor do IQ colocando dois pontos com clareza : O primeiro ponto esclarecendo que todo o acervo da
AUREMN, obtido por doação, pertence indiscutivelmente à AUREMN. O segundo deveria listar os exemplares que deverão ficar
como livros de referência e portanto não poderiam ser emprestados a ninguém que não fosse autorizado pela Diretoria da
AUREMN. O assunto foi bastante debatido e Figueroa colocou que a prioridade do uso do acervo da AUREMN deve ser de
seus associados e irá colocar formalmente esta questão ao Diretor do IQ. Se houver alguma maneira de permanecer na
Biblioteca do IQ prevalecendo esta prioridade, poderemos pensar em deixar nosso acervo na Biblioteca do IQ/UFRJ. Figueroa
informou a seguir que Sandra já esta liberada para ir tocando a publicação dos volumes 1 e 2 do “Annals of Magnetic
Resonance” apesar de ainda não ter recebido o novo número do ISSN. Quanto a publicação do volume 3 da série
“Fundamentos e Aplicações da RMN” informou que deverá ser sobre DOSY pelos autores : Anita Marsaoli , Fred Fugiwara,e
Antonio Laverde da UNICAMP e Antonio Gilberto Ferreira, UFSCAR. Sonia informou que estaria indo a UFSCAR dar um
seminário no dia seguinte da reunião e que procuraria saber com o Antônio Gilberto, um dos autores, como está o andamento
do Volume 3. O assunto seguinte foi a VII Jornada Brasileira de RM a ser realizada em Maringá de 30/07 a 02/08/2002. Sandra
Mello secretária administrativa da AUREMN estava voltando de Maringá no momento da reunião, após visita aos Hotéis
escolhidos previamente pelo Ernani, „chairman” da VII Jornada. Sandra telefonou para Figueroa já antecipando algumas
informações sobre os Hotéis para serem discutidas na Reunião. Há, em princípio, dois Hotéis que podem comportar o
Workshop e a Jornada, que são o De Ville e o Ingá. Este último apesar de mais apertado se mostrou mais flexível para a
negociação apresentando preços mais baixos. Figueroa conversou com o Ernani que indicou 3 palestrantes convidados
estrangeiros de sua preferência. São eles: Tim Claridge(U.K); Dora Kowaleski(Argentina) e William Raynolds(Canada). Após
alguma discussão sobre os candidatos decidiu-se começar convidando o Dr. Tim Claridge (Oxford, UK). Quanto aos convidados
nacionais para dar palestras no workshop, Ernani sugeriu dois nome. Após alguma discussão entre os presentes e ouvindo-se
os argumentos do Ney Vugman que esta querendo intensificar a participação na Jornada de pesquisadores que utilizam “Outras
Ressonâncias”, optou-se pelos Profs: Antonio Gilberto Ferreira (UFSCAR) e Horácio Panepucci (USP-SC). Figueroa ficou de
formalizar os convites. O item da pauta a seguir foi a sugestão de nosso associado Marcus Giotto que se encontra no exterior,
do Rio e a AUREMN pensarem na possibilidade de sediar o ISMAR 2007. Ney Vugman, que já foi o organizador do ISMAR de
1986 no Rio, acha em princípio uma boa idéia mas acha que seria uma tarefa grandiosa demais para a AUREMN e que o perfil
dos participantes do ISMAR não são bem o de nossos associados. Ney comentou também, que normalmente há uma
competição para trazer o ISMAR para a cidade desejada e que tem que haver entendimentos prévios com a diretoria do
ISMAR, para que a escolha recaia sobre determinado país. Assim sendo, decidiu-se que iríamos pensar em assumir esta
tarefa caso o Rio venha a ser convidado a sediar o ISMAR 2007 e que , em princípio, não iríamos procurar ninguém para
competirmos para trazer o ISMAR para o Brasil. Em Assuntos Diversos Sonia comentou que encontrou a Profa. Ana Gil, na
França e que foi comentado a questão do lugar e época para a realização do II Encontro Luso-Brasileiro de RMN em Portugal.
Figueroa comentou que a idéia é fazer uma Comitiva (negociando com Cias aéreas para o grupo) para participar do Encontro
que seria em época diferente do Encontro de Usuários da AUREMN que continuará a ser realizado em Maio no Brasil. Sonia
sugeriu que sugeríssemos a Portugal realizar o Encontro Luso-Brasileiro em Setembro de 2003 na semana imediatamente
anterior a Conferência de RMN de sólidos em Chamonix assim, pelo menos parte dos participantes poderia aproveitar e fazer
uma viagem única. Ainda em Assuntos Diversos Sonia circulou por todos os presentes o último exemplar do NMR Newsletter,
que após 43 anos de existência será interrompido devido à aposentadoria de seu editor Dr. Barry Shapiro. Não tendo outro
assunto a ser tratado a reunião foi encerrada, marcando-se a próxima para as 16:00 horas do dia 25/10/2001 na sala de
reuniões da AUREMN.

