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ATA DA 142 REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
a

Às dezesete horas do dia 20 de junho de 2002, teve início a 142 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, Luzineide Tinoco, Monica Zucolotto Chalaça e Rosane San Gil. A reunião foi iniciada com
a leitura da ata da 141ª Reunião Ordinária que foi aprovada por unanimidade. Luzineide, do Comitê de novos sócios aprovou a
inclusão de Maria Élida Alves Stefanello como nova associada, já que a solicitação veio com a assinatura de dois sócios quite s.
Mônica Zucolotto, pelo Comitê de Informação e Estatística, informou que recebeu fichas atualizadas de mais 5 equipamentos e
que estará enviando mensagens mais específicas e individuais aos associados que ainda precisam fornecer informações para
finalização do cadastro Quem é Quem e também pelos responsáveis por equipamentos que ainda não responderam aos
questionários. Figueroa informou da mudança do servidor que gere a lista da AUREMN e pediu a Sonia que enviasse ao
Alvicler o banco de dados da AUREMN para que ele disponibilize os dados pessoais dos Associados na Home Page. Quanto à
Biblioteca, Figueroa informou que cobrou do Prof. Angelo a carta resposta oficial a AUREMN para que iniciemos o
funcionamento pelo novo esquema dentro da Biblioteca do IQ/UFRJ. Informou também que a Biblioteca continua operando para
empréstimos que o os pedidos devem ser encaminhados para a Rosane San Gil. Quanto as publicações, Figueroa informou
que foi levantado o custo de publicação do “Annals of Magnetic Resonance” e que o valor inicial para 500 exemplares ficou em
R$ 13000,00, o que foi considerado muito elevado para a AUREMN. Sandra levantou preços em diversas gráficas e e o menor
custo obtido foi o de R$ 3100,00 para 100 exemplres. Decidiu-se, em princípio, que iremos imprimir apenas 100 exemplares
dos 3 primeiros números depois dos quais poderemos comprovar a regularidade da revista e então tentarmos obter verba para
a publicação anual da mesma junto aos Orgãos de fomento. O assunto discutido a seguir foi a VII Jornada Brasileira de RM.
Figueroa iniciou o assunto informando que a mesa-redonda sobre manutenção de equipamentos de RMN será coordenada por
Ernani Basso no lugar de Valentim Costa que não poderá comparecer ao evento. Sonia solicitou instruções do que informar ao
Prof. Panepucci e demais Profs. convidados a respeito das despesas que a AUREMN estará cobrindo para os mesmos no
evento. A Comissão que julgará os trabalhos concorrendo aos prêmios ficou oficialmente formada por: Carlos Kaiser (IQ/UFRJ);
Ney Vugman (IF/UFRJ); Rosane San Gil (IQ/UFRJ); Anita Marsaioli (IQ/UNICAMP) e José Dias de Souza Filho (DQ/UFMG).
Figueroa solicitou a Sandra que informe através da rede sobre preço do onibus exclusivo do Rio até Maringá, para os
participantes do evento. Será solicitado a Sandra também, que providencie junto a Organização local (Ernani) que providencie
ônibus para levar os participantes dos cursos que serão oferecidos pela AUREMN no dia 30/07 do Hotel Golden-Ingá para a
Universidade (UEM) e retorno. Foi acordado que Sonia irá anunciar pela rede da AUREMN que as inscrições no evento serão
aceitas até o dia 30/06. Sonia informou que conversará diretamente com o Newton e com o Dr. Sylvain para verificar a
participação da Bruker no evento e também a respeito da doação de US$ 100.00 para ser entregue como prêmio a um dos
trabalhos de estudantes premiados no evento. Foi informado ainda que a noite do dia 30/07, após os cursos, estará disponível
para que as empresas a utilizem para realização de encontro de usuários, palestras ou coquetéis. Sonia irá entrar em contato
com a Varian, Bruker e Jeol. O item discutido a seguir foram os Cursos de RMN a serem promovidos pela AUREMN. Figueroa
colocou que o Prof. Said não mais se manifestou sobre o Curso de imagens por RMN e que este não mais será realizado em
2002. Quanto aos demais Cursos, Figueroa tentará obter mais “feedback” dos associados através da rede e também durante o
evento em Maringá, para então fazer a programação definitiva dos Cursos da AUREMN para 2003 e 2004. Quanto ao IX
Encontro de Usuários de RMN a ser realizado de 05 a 09 de maio de 2003 no Rio de Janeiro, Figueroa informou já ter
confirmado os seguintes nomes como palestrantes convidados : Dr. Gary Martin (USA) ; Dr. Geoffrey Hawkes (Inglaterra)
(Dinâmica e difusão em líquidos e determinação da estrutura de vidros); Dr. Pablo Prado (USA) (Imagens); Dr. Michael Buhl
(Alemanha) (Teórico) e Dr. Alberto Spisni (LALS/Brasil) (Proteínas); Já foram convidados ainda sem resposta: Dr. Fesiek (USA);
Dr. Shimon Vega (Israel) e o Dr. Klaus Schmidt-Rohr (USA). Sonia forneceu a Figueroa nome do Prof. Thoma Williamson (USA)
, indicado pelo Dr. Gary Martin para ser convidado como palestrante na área de moléculas pequenas e produtos naturais.
Rosane San Gil levantou a questão de termos pelo menos uma vez por ano o cartão de crédito disponível para que os
associados estrangeiros ou que morem no exterior tenham maior facilidade para pagamento da anuidade baixando portanto o
índice de inadimplência. Em assuntos diversos, Sonia informou da reunião que participou em Portugal para dar início a
Organização do II Encontro Luso-Brasileiro de RMN. A data provável para realização do Encontro é de 23 a 26 /09/2002, na
semana seguinte ao Encontro de RMN de sólidos a ser realizado em Chamonix na França. A Comissão Organizadora foi
formada e pelo Brasil ficaram Sonia Cabral de Menezes e José Daniel Figueroa Villar. A Comissão Científica também foi
formada e foram sugeridos os seguintes nomes para participarem pelo Brasil: Tito Bonagamba (IF/USP) , Antonio Gilberto
Ferreira (DQ/UFSCAR) e José Daniel Figueroa Villar (IME). Os três candidatos serão consultados para que Sonia possa dar
resposta oficial à Comissão em Portugal. Durante a reunião foi também foi discutido o local para realização do evento e
elaborada uma lista tentativa dos palestrantes a serem convidados por área de interesse. Pelo Brasil os nomes cogitados para
dar palestra são: Anita Marsaioli; Mario Engelsberg e José Daniel Figueroa Villar. Como último assunto da reunião discutiu-se
os itens a serem colocados na pauta da 17ª Assembléia Geral a ser realizada durante a Jornada em Maringá. Além dos relatos
dos Comitês, o IX Encontro de Usuários, o II Encontro Luso-Brasileiro, os Cursos para 2003 e 2004 e a próxima Jornada de
RMN também constarão da pauta. Figueroa irá entrar em contato com o Alvicler Magalhães para que ele mande seu relato caso
não possa comparecer ao evento.Não havendo outro assunto a ser tratado a reunião foi encerrada, marcando-se a próxima
para as 16:00 horas do dia 18/07/2002 na sala de reuniões da AUREMN, localizada à sala 608, 6 andar, Bloco A – CT –
IQ/UFRJ.

