
ATA DA 159
a
 REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 
 
Às quinze horas do dia quatorze de abril de 2004, teve início a 159

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 San Gil, Ney Vugman, Peter Seidl 
e Sandra Mello. A reunião foi iniciada com a leitura das atas das 157ª e 158ª reuniões Ordinárias que foram 
aprovadas sem ressalvas. Sobre a mudança da Biblioteca da AUREMN para o IMA/UFRJ, Figueroa informou que 
ainda não tinha tido oportunidade de estar com o Ailton para aprovação e assinatura do contrato de Comodato. 
Quanto à mudança da sala, Rosane informou que já iniciou mudança e que possivelmente na próxima reunião a 
sala antiga já estará liberada para o IQ e que a reunião possivelmente será na nova sala.. Quanto à Home Page, 
Sandra informou que já esta praticamente pronta e que haverá necessidade de uma reunião específica para se 
definir o que passar da Home Page antiga para a nova. A rede de RMN também deverá estar funcionando em 
breve dependendo do pagamento do novo servidor que foi aprovado na própria reunião. Não houve relato dos 
Comitês de Novos Sócios. Informações e Estatística e Nomenclatura pela ausência de seus coordenadores. 
Quanto a publicações, Figueroa informou que já está sendo revisado o Vol. 3 da série Fundamentos e Aplicações 
da RMN sobre DOSY escrito pela Anita Marsaioli. Ney verificou que o livro sobre EPR contínuo e pulsado que ficou 
de enviar para publicação pela AUREMN, estava desatualizado e está sofrendo revisão. O prazo previsto para 
término é Julho/Agosto. Informou ainda que o “Annals of Magnetic Resonance” n° 3 já esta pronto e sendo 
entregue para a Sandra para publicação. O assunto tratado a seguir foi o Curso de Interpretação em RMN a ser 
ministrado pelo Prof. Traficante em Julho/Agosto de 2004 em Campinas e no Rio. Rosane informou a inscrição de 
cinco pessoas e solicitou que Sandra entrasse em contato com a Denise, contadora da AUREMN para atualizar 
todas as certidões da Associação para facilitar as inscrições de pessoas através de Instituições que exijam estas 
certidões. Quanto a VIII Jornada, Figueroa irá realizar pessoalmente o convite aos Presidentes da Agências de 
fomento (CNPq, FINEP, FAPERJ e FAFESP) a participarem da Mesa Redonda sobre Manutenção de 
Equipamentos de RMN no Brasil entregando nesta ocasião o documento preparado sobre o assunto e que irá ser 
criticado previamente por  todos os gerentes de laboratórios de RMN associados a AUREMN. Figueroa já 
conseguiu confirmação da participação da FAPERJ (Jerson Silva), e pediu a Sandra para tentar audiência  com o 
presidente da FINEP junto com Ney Vugman que o conhece pessoalmente e outra com o Presidente do CNPq de 
preferência quando este vier ao Rio. Quanto à FAFESP, Figueroa tentará através de um usuário de São Paulo 
(Anita, Pilli ou outro). O último assunto discutido foi o X Encontro de Usuários de RMN/III Encontro Luso-Brasileiro 
de RMN/I Encontro Ibero-Americano de RMN a se realizar no Brasil em 2005. Sonia informou que a Comissão da 
Espanha enviou os palestrantes espanhóis que serão Teo Parella e Sebastian Cerdan respectivamente nas áreas 
de pequenas moléculas e “in vivo”. Quanto aos palestrantes convidados, Figueroa informou que o  Dr. Alexandre 
Bagno aceitou o convite prontamente e que já estão convidados sem terem ainda aceito o convite os Drs: Philip 
Grandinetti (Sólidos) e Victor Wray (Produtos Naturais). Sonia informou que Naira estava seguindo neste dia para 
os Estados Unidos para participar do ENC e que ia solicitá-la para que entre em contato pessoal com os dois (caso 
estiverem no evento) para reforçar o convite. Sonia verificou com Ney que ele não havia recebido a carta convite 
modelo e irá reenviá-la para que Ney formalize o convite ao Dr. Albert Schweiger (EPR pulsada). Figueroa 
informou ainda que não havia conseguido contato com o Dr. Alejandro Villa (proteínas) da Argentina, para convidá-
lo a participar da Mesa-redonda sobre RMN na América-Latina, mas que o mesmo estará em um evento no Brasil 
nas próximas semanas quando irá aproveitar para convidá-lo. Informou também que já havia entrado em contato 
com a Dra. Istzia Padilla do México para que indique um representante de lá. Sonia ficará encarregada de 
conseguir um representante da Venezuela. Ney Vugman aceitou o convite para participar desta Mesa-redonda 
representando o Brasil. Quanto a providências para se conseguir patrocínio para o evento, Sandra foi lembrada do 
prazo (1° de Junho) para entrar com o pedido à Academia de Ciências do Terceiro mundo. Ney sugeriu que se 
entrasse em contato com o Centro Latino-Americano de Física (CLAF) cuja sede fica dentro do CBPF no Rio, e 
Sonia tentará contato com o CYTED A Comissão Científica para o  evento foi escolhida: Coordenador: José Daniel 
Figueroa Villar e participantes: Antonio Gilberto Ferreira(UFSCAR); Alberto Spisni (LNLS); Rosane San Gil (UFRJ); 
Luis Alberto Colnago (Embrapa) e Ney Vugman (UFRJ). Ney e Rosane aceitaram prontamente e os demais serão 
convidados pelo Figueroa. Decidiu-se ainda que a 1ª Circular do evento sairá próximo a VIII Jornada no final de 
Julho próximo . Não havendo outro assunto a ser tratado, a reunião foi encerrada marcando-se a próxima para as 
15:30 horas do dia 12/05/04 em sala a ser programada. 
 
 


