
ATA DA 160a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
Às quinze horas e trinta minutos do dia doze de maio de 2004, teve início a 160a Reunião Ordinária 
Aberta da AUREMN, realizada na sala 616 do 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, Luiz Alberto Colnago, Rosana Garrido, Luzineide Tinoco, Maria Inês Bruno 
Tavares e Sandra Mello. A reunião foi iniciada com a leitura da ata da 159ª reunião Ordinária que foi 
aprovada com pequenas modificações. Sobre a mudança da Biblioteca da AUREMN para o IMA/UFRJ, 
Sandra solicitou a Figueroa que informasse pessoalmente ao Prof. Ângelo que o acervo da AUREMN 
estaria sendo retirado da Biblioteca do IQ/UFRJ até o fim da próxima semana. Figueroa fará isso ao final 
da reunião. Alunos da Rosane San Gil farão a conferência do material antes de levá-lo para a Biblioteca 
do IMA. Figueroa autorizou encadernação para os exemplares que estiverem muito danificados. Quanto 
à mudança da sala, Rosane informou que a mudança foi concluída para a sala 445, os armários foram 
instalados faltando uma arrumação melhor. Rosane solicitou a instalação de um guarda corpo no 
mezanino que foi autorizado e sugeriu reforma na escada de acesso e reforços na sustentação do giral 
que também foram autorizados. Quanto à Home Page, Sandra informou que recebeu-se o documento 
que faltava para pagamento do servidor, este foi efetuados e que a página deverá estar no ar na 
próxima semana juntamente com a rede de RMN da AUREMN. O Comitê de novos associados aprovou 
os seguintes nomes para sócios da AUREMN: Valdemar Lacerda Jr., Pedro Paulo Merat, Clarissa 
Tavares e Anderson Santos. Quanto a publicações, Sandra entregou ao Figueroa os n° 1 e 2 de 2003 do 
Annals para revisão final e Figueroa informou que o n° 3 de 2003 já está praticamente pronto e deverá ir 
para publicação em 3 semanas. Quanto à Comissão de Nomenclatura, Rosana Garrido enviou 
documento com as regras de funcionamento da Comissão. O assunto foi discutido e foi sugerido uma 
simplificação dessas regras. A Comissão de Nomenclatura e Terminologias ficou assim constituída: 
Rosana Garrido (PUC-Rio) (Coordenadora), Maria Inês Bruno Tavares (IMA/UFRJ), Carlos Pacheco 
(Princeton Univ.), Dorila Piló Veloso (DQ/UFMG), Antonio Gilberto Ferreira (DQ/UFSCAR), Thelma 
Pertinhez (LNLS) e Luiz Alberto Colnago (Embrapa). Quanto ao Curso de Interpretação a ser ministrado 
em Campinas e no Rio pelo Prof. Traficante, Rosane informou que já temos 14 inscritos no Rio e 9 em 
Campinas. Quanto a VIII Jornada, Rosane informou que já havia recebido inscrições de 22 trabalhos 
científicos. Figueroa informou que Anita fará contato com a FAPESP para conseguir representante para 
participar da mesa-redonda sobre manutenção de equipamentos de RMN que irá ocorrer durante a 
Jornada. Sandra ainda não conseguiu contato com a FINEP e CNPq para que Figueroa faça o convite 
pessoalmente para participação de representantes dessas Instituições. Figueroa finalizou o documento 
sobre esta questão e irá enviá-lo para aprovação dos principais gerentes de Labs. de RMN do pais. 
Sandra informou que CAPES aprovou o auxílio de R$ 5000,00 para o evento e que CNPq ainda não 
havia respondido. Sonia solicitou a Sandra que enviasse mensagem aos associados da AUREMN 
novamente, lembrando do prazo do término da inscrição de trabalhos, previsto para 15/05 e que não 
será prorrogado. O assunto a seguir foi o X Encontro de Usuários de RMN/III Encontro Luso-Brasileiro 
de RMN/I Encontro Iberoamericano de RMN a ser realizado no Brasil em Maio de 2005. Ney informou 
que o Dr, Schweiger aceitou participar como conferencista convidado. Figueroa informou que ainda 
haviam duas vagas para convidados. Após discussão, decidiu-se convidar o Dr. Gary Martin (Pfizer) e o 
Dr. Vanderhart (polímeros). Inês ficou de enviar os contatos para que Figueroa faça o convite ao Prof. 
Vanderhart. Figueroa informou não ter conseguido ainda contato com alguém do México e também com 
o CYTED. Sonia também está com dificuldades de contato com alguém que possa representar a 
Venezuela no evento. Decidiu-se que a 1ª Circular do evento será lançada durante a VIII Jornada com 
deadline para envio de trabalhos e outras informações relevantes. Sonia participou aos demais da 
questão da AUREMN promover o ISMAR 2007. Mostrou material que foi apresentado pelos USA para 
sediar o ISMAR 2004 e que deveríamos preparar algo similar para tentar trazer para o Brasil o ISMAR 
2007. Sandra deverá auxiliar Sonia a preparar o material. Sonia informou a todos um Curso de RMN a 
ser dado pela Varian em Moçambique e que nos foi enviado pelos associados da AUREMN de lá. Não 
havendo outro assunto a ser tratado, a reunião foi encerrada marcando-se a próxima para as 15:30 
horas do dia 16/06/04 em sala a ser programada. 


