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 REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 
 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de janeiro de 2005, teve início a 167

a
 Reunião 

Ordinária Aberta da AUREMN, realizada na sala de reuniões da AUREMN (sala 445), Instituto de Física da UFRJ. 
Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar , Presidente da AUREMN, Sonia M. C. Menezes, Rosane San Gil, 
Anderson Canuto, Anderson Rouge, Peter Seidl , Ney Vugman e João Otávio. A reunião foi iniciada com a leitura 
da ata da 166ª reunião Ordinária que foi aprovada com pequenas modificações. A seguir tratou-se da rede de 
RMN. Figueroa reportou que o Francisco prometeu colocar a rede funcionando em uma semana. Sonia 
demonstrou preocupação pelo atraso por causa do envio de lembranças aos sócios do prazo para inscrição nos 
Cursos e também para envio dos resumos para o evento de Maio. Sonia informou que ia utilizar os e-mails normais 
para mandar ainda naquela semana aviso do prazo final para inscrições nos Cursos que serão oferecidos em 
Fevereiro. A seguir, Anderson Canuto e Anderson Rouge reportaram que fizeram a conferência do material da 
biblioteca e solicitaram a Sonia o envio de listagem atualizada de todos os itens da Biblioteca para a conferência 
final. Foi estabelecido o prazo de 04/02 para a mudança da Biblioteca da AUREMN definitivamente para a 
Biblioteca do IMA/UFRJ. Quanto ao funcionamento do microcomputador da AUREMN e ligação do mesmo na rede 
do IF/UFRJ, Rosane relatou algumas dificuldades e solicitou extensão do prazo para após o carnaval, porém Ney 
Vugman acha que com a ajuda de um de seus alunos de pós-graduação, talvez consiga resolver o problema antes. 
O assunto a seguir foi a filiação à AUREMN via página da Associação. Foi lembrado ao João Otávio, nosso “web 
máster”, como é que se dá o sistema de aprovação da filiação via dois sócios quites para categoria sócio Efetivo e 
um sócio quite para a categoria Colaborados Pessoa Física (estudante). Também foi solicitada mudança das 
especialidades para adequar ao sugerido anteriormente pela diretoria. João Otávio prometeu fazer as alterações 
até a próxima semana e também disponibilizar a a filiação para estrangeiros e solicitou as traduções necessárias. 
Sonia ficou de enviar o que já tem traduzido para acelerar o processo. Figueroa perguntou como poderíamos ficar 
a par de quem esta inscrito no evento e como olhar os abstracts enviados. João Otávio informou que 
disponibilizará para a Diretoria, uma ferramenta de administração que mostra os inscritos, os resumos e envia os 
abstracts para os “referees”. Esta ferramenta estará disponível até antes do carnaval. Quanto a publicações,  
Figueroa informou que recebeu um rascunho de livro sobre EPR de um associado da AUREMN. Ney ficou de 
avaliar o conteúdo para publicação futura como um novo volume do “Fundamentos e Aplicações da RMN”. O 
assunto a seguir foram os Cursos que terão início em Fevereiro. Rosane relatou que já haviam inscritos para todos 
os módulos porém ainda poucos alunos em cada módulo. Peter solicitou um monitor para o seu módulo. Figueroa 
informou que seu aluno Rodrigo concordou em trabalhar como monitor para os módulos I e  II. Sonia colocou a 
seguir a proposta do Prof. Grieseinger de aproveitar a vinda dos profissionais da Bruker Reiner Kerssembaum e 
Alexandre Schaefer, sem custos adicionais para a AUREMN, para ajudá-lo no módulo IV, porém entenderia se a 
Diretoria da AUREMN se opusesse por questões políticas com relação à Varian. O assunto foi debatido e 
realmente não gostaríamos de transparecer para a comunidade de RMN no Brasil, que este seria um Curso da 
“Bruker” e sim do Prof. Griesinger. Figueroa ficou de enviar resposta ao Prof. Griesinger. O assunto tratado a 
seguir foi o X Encontro de Usuário de RMN a se realizar em Maio de 2005. Sonia informou que estará insistindo 
com as empresas para definirem sua colaboração financeira até 31/01/2005. Figueroa informou que ainda não 
temos respostas da CAPES, FINEP e FAPERJ. Apontou ainda a Prof. Fernanda Coutinho como um contato na 
FAPERJ para saber como está o andamento do mesmo. Sonia colocou sua preocupação com relação ao 
representante do Chile na a mesa redonda “RMN na América-Latina”. Informou que enviou vários e-mails para o 
Prof. Monastério sem obter resposta e que iria procurar o Dr. Raul Quijada, que já trabalhou no IMA e no CENPES 
e que agora se encontra na Universidade do Chile para ver se conseguia contato com o referido Prof. ou a 
indicação de um outro nome para substituí-lo. Figueroa comentou sobre o e-mail enviado pelo associado José 
Dias, sugerindo que no evento se realizasse uma sessão denominada “Clínica de RMN”. Seria um espaço onde 
pessoas da comunidade de RMN brasileira com experiências diversas, se revezariam para tirar dúvidas, dar dicas, 
tentar resolver problemas experimentais ou outros, de espectroscopistas menos experientes. A idéia foi aprovada 
por todos e resolveu-se que a Sessão mais apropriada para tal seria as Sessões de “posters” onde se faria um 
anúncio prévio de que pessoas e com que experiência estaria disponível em cada horário. Figueroa irá encarregar 
o José Dias, mentor da idéia, de organizar a Sessão. Para finalizar, Ney Vugman sugeriu que se fizesse durante o 
evento uma homenagem ao Prof. Horácio Panepucci e que a homenagem fizesse parte do programa do evento. O 
assunto foi imediatamente aprovado por todos e sugeriu-se a entrega de uma placa na abertura do evento à sua 
esposa Lúcia Panepucci. Sonia ficou de fazer contato com D. Lúcia. Como não havia mais assuntos a reunião foi 
encerrada marcando-se a próxima , para o dia 17/02/2005 às 15:00horas na sala de reuniões da AUREMN. 
 


