
ATA DA 139
a
 REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 

Às desesseis horas e trinta minutos do dia 21 de março de 2002, teve início a 139
a
 Reunião Ordinária Aberta da AUREMN, realizada na sala de 

reuniões da AUREMN- sala 608 IQ/UFRJ, Bloco A, Ilha do Fundão.  Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar , Presidente da AUREMN, 

Sonia M. C. Menezes, Rosane A. San Gil, Luzineide Tinoco,  Monica Zucolotto Chalaça,  Peter R. Seidl, Rosana Garrido Gomes, Naira 

Machado da Silva, Maria Inês Bruno Tavares e Sandra Mello Silva. Figueroa deu início a Reunião pedindo a Sonia que lê-se a ata da 138ª 

Reunião Ordinária aberta da AUREMN que foi aprovada com pequenas alterações. A reunião foi iniciada pelo item 3 da pauta que era a VII 

Jornada Brasileira de RMN. Sandra esta vendo pacote para viagem para os participantes do Rio de forma mais barata. Figueroa informou que 

ainda não recebeu resposta das empresas sobre patrocínio, mas empresas ainda estão no prazo para responder. Figueroa solicitou a Sonia 

uma lista das empresas para as quais enviou-se solicitação de patrocínio com e-mail e telefone para que ele possa iniciar cobranças. Sonia 

informou que pediu aos 3 representantes das Empresas fabricantes de RMN no Brasil (Bruker, Jeol e Varian), o valor de US$100,00 para os 

prêmios dos vencedores dos segundos lugares dos melhores trabalhos de estudantes nas categorias, iniciação científica, mestrado e 

doutorado. Após alguma discussão ficou decidido que o prêmio será o próprio dinheiro para que seja mais atrativo. Sonia informou que o Dr. 

Gary Martin já esta enviando os livros do Tim Claridge que será dado para os estudantes vencedores dos terceiros lugares de cada categoria. 

Foi decidido também que os Profs. Convidados para darem cursos ou palestras serão contemplados com no mínimo passagem e isenção da 

inscrição no evento. Figueroa colocou que muitos alunos estão desistindo de concorrer ao prêmio por causa do prazo para apresentar o 

trabalho completo. Após consulta a Sandra e aos presentes decidiu-se prorrogar o prazo de entrega dos resumos e trabalhos completos para 

22/04, somente, em princípio, para aqueles que vão concorrer ao prêmio. Sonia colocou em discussão então uma questão levantada pelo Prof. 

Ernani de Maringá, sobre o desconto para os alunos concorrentes ao prêmio na categoria Iniciação Científica. Ficou decidido que o desconto de 

60% no valor da inscrição valerá para todos os alunos da categoria, co-autores de um mesmo trabalho e somente na categoria Iniciação 

Científica. O prêmio ,no entanto valerá para o aluno que apresentar o trabalho. Naira informou que a Editora de livros (Submarino) que havia 

sido contatada para apresentar seus livros em “stand” na Jornada não esta querendo pagar pelo “stand” e sugeriu mandar folder para colocar 

nas pastas dos participantes. Figueroa informou que sem entrar com alguma contribuição financeira para o evento isso também não seria 

possível. Naira verá o que poderá fazer para incentivar a participação da Editora no evento. Foi dada a sugestão de se falar com o Ernani para 

ver a possibilidade da participação de uma editora local que já trabalha na Universidade de Maringá. Então passou-se aos relatos dos Comitês 

começando pelo de Publicações e Biblioteca. Naira informou que enviou algumas pessoas as novas regras para empréstimo de livros da 

Biblioteca da AUREMN para sócios e Profs. do IQ/UFRJ. As regras foram criticadas e modificadas tendo-se chegado a um documento final que 

deverá ser encaminhado ao Prof. Ângelo pelo Figueroa somente após o recebimento da resposta oficial do IQ quanto a manutenção dos livros 

e teses da AUREMN na Biblioteca do IQ/UFRJ. Sandra informou que esta preparando o contrato de comodato para empréstimo dos livros da 

AUREMN à Biblioteca do IQ/UFRJ para ser assinado por ambas as partes. Quanto a publicação do Vol. 1 do “Annals of Magnetic Resonance”, 

Figueroa informou que já entregou os 8 trabalhos completos que comporão o Vol. 1. Sonia mostrou o Volume de Novembro de 2001 da  “Pure & 

Applied Chemistry”, revista oficial da IUPAC, onde foram publicados os artigos sobre recomendações de como referenciar os espectros em 

RMN, do qual é co-autora e  que será reproduzido no Vol.1 do “Annals”, e outro publicado por outro grupo, sobre como publicar seqüências de 

pulsos em RMN. Figueroa solicitou a Sonia que entrasse em contato com os autores deste trabalho para tentar reproduzi-lo num próximo 

número do “Annals” e manifestou também a vontade de reproduzir o artigo original em inglês sobre parâmetros e símbolos utilizados em RMN 

que já foi traduzido pela AUREMN.  Deste modo no “Annals” teríamos uma Sessão para artigos de divulgação. Passou-se então ao relato do 

Comitê de novos sócios. Luzineide , chefe deste Comitê, apresentou oito novos associados que foram automáticamente aprovados por terem 

sido indicados pelo número necessário de sócios quites ou por terem enviado os Curriculum Vitaes. São eles: Patrícia Sartorelli, Julliane Diniz 

Yoneda, Ricardo Puttini, Andersson Barison, Claudia Maria Branco Maia, Lígia Barros de Aquino, Otilie Vercillo e Roblêdo Vieira . Pelo Comitê 

de Informações e Estatística, Mônica Zucolotto informou  ter recebido a ficha completa de mais dois equipamentos e que fará e-mail individual 

para cada associado solicitando a complementação dos dados para completar o Quem é Quem. Rosana Garrido, pelo Comitê de Nomenclatura 

colocou que esta formando nova Comissão de trabalho que esta composta até agora pelas seguintes pessoas : Tito Bonagamba, Thelma 

Pertinez, Maria Inês Bruno Tavares e Eduardo Falabella. Foi discutida a melhor maneira da Comissão atuar que deverá ser da seguinte 

maneira: As solicitações enviadas pelos associados pela rede ou de outra maneira serão captadas por Rosana que consultará primeiramente a 

Comissão. As sugestões da Comissão serão apresentadas na reunião da AUREMN que as referendará. Rosana apresenta o resultado pela 

rede para discussão mais ampla. Só então a Comissão dará a palavra final sobra a tradução oficial recomendada pela AUREMN. O assunto 

tratado a seguir foi a avaliação do Curso básico realizado em Fevereiro. Figueroa informou que as fichas de avaliação revelaram que todos os 

módulos foram muito bem avaliados e que a repercussão do Curso foi muito boa. A queixa principal  foi de muita informação em pouco 

tempo.Sonia sugeriu que a AUREMN pense em dar cursos específicos associados a cursos básicos itinerantes, usando assim professores 

locais. Informou também que o Prof. Rabbani esta montando o Curso sobre Imagens para a área médica que será dado pela AUREMN, em São 

Paulo  no segundo semestre de 2002. Sonia informou que esteve com o Prof. Tito Bonagamba da USP, São Carlos, que concordou em realizar 

uma nova versão do Curso de Instrumentação para RMN em São Carlos, em 2003 em data a ser programada. O assunto a seguir foi o IX 

Encontro de Usuários de RMN a ser realizado em Angra dos Reis em Maio de 2003. A data do evento foi definida para 05 a 09 de maio de 

2003. Figueroa anunciará na SBQ e SBBQ a data proposta para evitar superposição de eventos na mesma data. O Prof. Gary Martin já 

confirmou sua participação como palestrante convidads. Alguns associados já enviaram sugestões de nomes para palestrantes convidados. 

Figueroa centralizará estas sugestões e solicitará outras sugestões pela rede da AUREMN. A palavra final será da Comissão Organizadora do 

evento. A Comissão foi sugerida pelos participantes da reunião. Os Professores sugeridos foram: Ney Vugman, Dorila Veloso, Luiz Alberto 

Colnago, Antonio Euzébio G. Santana e Philip Gorin, além da Diretoria da AUREMN. Figueroa convidará os Profs. sugeridos.Não havendo outro 

assunto a ser tratado a reunião foi encerrada, marcando-se a próxima  para  as 16:00 horas do dia 18/04/2002 na sala de reuniões da 

AUREMN, localizada à sala 608, 6 andar, Bloco A – CT – IQ/UFRJ.  


