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 REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 
 
 
Às quatorze horas do dia 26 de setembro de 2002, teve início a 144

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, Luzineide Tinoco, Rosane San Gil, Alvicler 
Magalhães, Naira Silva e Sandra Mello. A reunião foi iniciada com a leitura das atas da 140ª e 143ª Reuniões 
Ordinárias e da ata da 17ª Assembléia Geral que foram aprovadas por unanimidade. Alviclér solicitou a AUREMN 
carta oficializando sua posição com webmaster da Associação para facilitar seu trabalho para a mesma. Naira 
anunciou o recebimento de 5 novos livros para a Biblioteca doados pela Oxford University Press por solicitação do 
Prof. Tim Claridge. Sandra apresentou o novo Vol.2 do livro Fundamentos que deverá ser enviado para 
substituição a todos os que compraram a primeira edição. O assunto tratado a seguir foi as eleições para a nova 
Diretoria da AUREMN para o período 2003-2004. Foi criada a comissão eleitoral que foi composta por: Alviclér 
Magalhães (Fiocruz), Naira Machado da Silva (PUC-Rio) e Maria Inês Bruno Tavares (IMA/UFRJ). Decidiu-se 
iniciar uma consulta para a formação de chapas com a data limite de 18/10/2002. As chapas compostas após esta 
data serão apresentadas à comunidade de RMN para que seja realizada a votação eletrônica. A votação irá até as 
12:00 horas do dia 29/11/2002, quando serão apurados os votos pela Comissão e imediatamente divulgado o 
resultado para a comunidade via rede. A posse da nova Diretoria ocorrerá no dia 04/12/2002, juntamente com a 
última reunião do ano.Como a votação será eletrônica Alviclér, iniciará o processo de envio de senha para cada um 
dos associados em dia com a Associação e Figueroa enviará um e-mail pedindo a todos que atualizem seus e-
mails e também quitem seus débitos para com a AUREMN para que estejem aptos a votar. O assunto discutido a 
seguir foi o Curso de RMN a ser promovido pela AUREMN e ministrado em Fevereiro de 2003. Sonia solicitará a 
ementa de cada módulo para poder montar a 1ª Circular.Discutiu-se os módulos a serem oferecidos e decidiu-se 
que o Curso de RMN aplicado à Polímeros será dado nesta ocasião junto aos demais pois o tempo para 
divulgação e preparo do mesmo para ser dado ainda este ano estaria muito curto. Decidiu-se também manter os 
preços do Curso de 2002. Alvicler se ofereceu para dar um Curso de UNIX pela AUREMN, o que foi muito bem 
aceito por todos e decidiu-se realizar o Curso em São Carlos em Julho de 2003 imediatamente antes ou após o 
Curso de Instrumentação a ser dado pelo Tito Bonagamba (USP,SC), também em São Carlos. O assunto tratado a 
seguir foi a anuidade da AUREMN para 2003. Rosane San Gil irá manter os valores aprovados na Assembléia 
Geral da AUREMN realizada em Maringá e também facilitar o pagamento em 3 vezes. Solicitou-se à Sandra 
providenciar a reativação do pagamento via cartão de crédito principalmente para facilitar o pagamento dos 
associados que moram no exterior. Sonia ficou de aprontar a carta convite para novos sócios individuais e sócios- 
pessoas jurídicas, no Brasil e exterior para que, após aprovação, sejam enviadas por correio para todos que 
contam do “mailing list” da AUREMN. Figueroa solicitou à Sandra que fizesse um certificado oficial da AUREMN 
para todos os estudantes ganhadores de prêmios e menções honrosas na VII Jornada Brasileira de RMN realizada 
em Maringá. Quanto ao IX Encontro de Usuários de RMN a ser realizado de 05 a 09 de maio de 2003 no Rio de 
Janeiro, foi discutido o que irá constar da 1ª Circular que deverá ser divulgada até o final de outubro. As inscrições 
e a submissão de trabalhos serão desta vez via eletrônica e Alvicler será o responsável para colocar o “template” 
do abstract e resumo extendido em página apropriada. Foi decidido também que o “dead line” para envio dos 
resumos será 28/02/2003. Sonia pediu a Figueroa que envie resposta aos palestrantes convidados, já solicitando o 
envio do CV e outros dados necessários para preenchimento dos pedidos de auxílio às agências de fomento. 
Figueroa irá também contatar a Academia do 3° Mundo para tentar viabilizar solicitação de auxílio. Foi decidido 
que o pedido de patrocínio para as Empresas Nacionais será em R$ e não em US$ como nos anos anterioes, por 
causa da recente alta do US$. O maior valor de patrocínio será de R$ 8.000,00. Para as empresas estrangeiras os 
valores em US$ serão mantidos os mesmos apresentados para o evento de 2001. Sonia colocou a seguir que a 
organização do II Encontro Luso–Brasileiro de RMN (IIELBRMN) vai lançar a 1ª Circular e está sugerindo o “dead 
line” para envio de resumos para 15 de Março de 2003. Todos acharam muito cedo e pediram para que 
levássemos a data de 18 de Maio, que já seria após o evento brasileiro. Sonia ficou de contatar a Organização 
para sugerir a nova data. Sonia apresentou também o valor da inscrição neste evento que será de 250 Euros para 
Prof. e pesquisadores e 175 Euros para estudantes incluindo os almoços e o Jantar da Conferência. Em assuntos 
diversos foi apresentada a 1ª Circular do 3

rd
 Alpine Conference on Solid State NMR que será realizado na semana 

de 14 a 18 de Setembro, em Chamonix, França, anterior à semana do IIELBRMN. Sonia passou às mãos de 
Figueroa uma lista de nomes de possíveis palestrantes de interesse da AUREMN, indicados pelo Prof. Tim 
Claridge e pelo associado Carlos Pacheco. Sonia informou ainda que esta sendo feita a renovação da assinatura 
do “Concepts in Magnetic Resonance” e mostrou o artigo que escreveu sobre a AUREMN publicado na revista do 
CRQ-III do mês de Setembro de 2003. Não havendo outro assunto a ser tratado a reunião foi encerrada marcando-
se a próxima para as 16:00 horas do dia 17/10/02 na sala de reuniões da AUREMN. 


