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 REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 
 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia quatorze de julho de 2005, teve início a 172

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, Sonia M. C. Menezes, 
Rosane San Gil, Peter Seidl, Rosana Garrido, Maria Inês Bruno Tavares, Naira Machado Ruiz e Luzineide Tinoco. A reunião foi iniciada com a 
leitura da ata da 171ª Reunião Ordinária que foi aprovada sem correções. Sonia leu a seguir a ata da 22° Assembléia Geral onde constam as 
modificações aprovadas para o Estatuto da AUREMN já na redação final, verificada pelo advogado da Associação. Sobre publicações, Figueroa 
marcou uma reunião no dia 08 de Agosto com Inês (Secretária de Edição da revista Annals) e Sandra para discutir assuntos relativos a 
agilização das publicações e maior envolvimento do corpo editorial. Informou também que a Prof. Anita Marsaioli pediu mais tempo para envio 
do Vol 3 da série: “Fundamentos e Aplicações da RMN”. É provável portanto, que o livro de autoria do Prof. Ney Vugman sobre EPR pulsado 
seja publicado antes pois já está sendo enviado ao corpo Editorial da revista. Quanto as solicitações feitas ao nosso “web master”, Sonia 
comentou que as atas de reuniões e assembléias gerais já encontram-se disponíveis na página da Associação. A Biblioteca e empréstimos “on 
line” serão as próximas etapas a serem atacadas. Sonia informou que está dando uma ajuda ao Comitê de Estatística a atualizar o banco de 
dados de Equipamentos de RMN do pais e sugeriu que a AUREMN se concentrasse nos equipamentos supercondutores. Maria Inês solicitou 
no entanto, que fossem incluídos no cadastro os equipamentos de RMN de baixo campo pois o número de equipamentos instalados no pais 
está aumentando. Ela irá entrar em contato com o representante da DPUnion para conseguir os dados dos equipamentos vendidos no pais por 
este fabricante. Sonia ficou de entrar em contato com a Bruker. No item Biblioteca foi informado que a Biblioteca da AUREMN já se encontra 
quase toda no IMA faltando apenas os periódicos. Naira informou que a Bibliotecária do IMA combinou de catalogar todos os itens na base de 
dados da Universidade para termos mais controle do material que temos lá a partir do momento em que todos os itens forem transferidos. 
Rosane San Gil, responsável pela mudança, informou que até a próxima reunião todos os periódicos já estarão na Biblioteca do IMA. A seguir 
Rosana Garrido fez o relato do Comitê de Nomenclatura colocando para aprovação toda a Tabela de termos traduzidos que a Comissão já 
havia analisado e que a Comunidade de RMN já havia tido a oportunidade de opinar. Os presentes discutiram termo a termo e deliberaram 
sobre a tradução a ser adotada para cada um. Rosana preparará um resumo para ser apresentado definitivamente à Comunidade de RMN 
através da rede, além de disponibilizar o material na página da AUREMN. Rosane San Gil sugeriu que, antes de enviar para a rede de RMN, 
Rosana Garrido submetesse o material ao Prof. Ricardo Bicca de Alencastro (IQ/UFRJ), que foi muito tempo representante brasileiro na 
Comissão de Nomenclatura da IUPAC, para a sua apreciação. Quanto à Jornada Brasileira de RM a ser realizada em Pernambuco, Peter Seidl 
informou que esteve na Alemanha com o Prof. Kleinpeter convidando-o para vir ao Brasil na ocasião da Jornada e para ser o palestrante 
convidado da mesma. Colocou para ele também que seria interessante se ele ministrasse um dos Mini-Cursos a serem realizados antes da 
Jornada. Ele se interessou, porém ficou de verificar disponibilidade de agenda para dar então sua resposta definitiva. Figueroa informou que a 
Comissão Organizadora local já convidou o Prof. Waren Waren da área de imagens por RMN como palestrante adicional e que este já aceitou 
vir ao evento. Sonia irá contatar a Comissão Organizadora da Jornada em Pernambuco para que eles já selecionem no próximo mês os Hotéis 
possíveis para realização do evento para que a Sandra vá em Setembro escolher os melhores lugares e iniciar as negociações com os 
mesmos. Alertou-se que a Organização local deverá atentar para Hotéis que tenham sala de conferências com capacidade para cerca de 100 
pessoas, espaço para exposição de cerca de 100 posters, e que tenham outras possibilidades de acomodação e alimentação baratas próximas. 
Quanto ao X Encontro de Usuários de RMN, Figueroa e os demais presentes colocaram que acharam o programa um pouco pesado 
especialmente no primeiro dia e que deveremos rever este ponto no próximo Encontro. Figueroa entregou um Resumo do evento que deverá 
ser colocada na página da AUREMN conectando com os elogios recebidos ao evento e já repassados ao João Otávio. Sonia se encarregará da 
divulgação aos associados através da rede após estarem disponíveis na página. A tesouraria informou que o auxílio da FAPERJ foi concedido, 
que o da FINEP já havia sido depositado e Sandra estará iniciando todas as prestações de contas a partir do próximo mês. Rosane informou 
também que a AUREMN já pagou a todos os fornecedores e prestadores de serviços do Encontro. Figueroa informou que se encarregará de 
escrever as cartas para os fornecedores de criogênicos no pais, cumprindo assim o que foi decidido na Assembléia Geral realizada durante o 
evento. O assunto tratado a seguir foram os Cursos a serem realizados em 2006 e 2007. Sonia comentou que ajustou o programa do Workshop 
de RMN de sólidos proposto pelo Prof. Jean-Paul Amoureux. O assunto foi debatido e a data final para a realização do mesmo ficou mesmo 
sendo a de 14 a 16 de maio de 2007  no Rio de Janeiro, imediatamente após ao XI Encontro de Usuários que deverá ser realizado de 07 a 11 
de maio. Sonia fará uma pré-inscrição através da rede para saber o número de interessados e a viabilidade da realização do Workshop. Quanto 
aos cursos anuais da AUREMN, foi decidido que manteremos os módulos I e II a serem ministrados por Peter Seidl e Figueroa em 3 e 4 dias 
respectivamente. Quanto a assuntos para o Módulo III, Figueroa sugeriu que fosse dado um Curso de Operadores de Spin durante 3 dias e 
Luzineide sugeriu o nome do Prof. Fábio Almeida (Bioquímica Médica/UFRJ) para proferi-lo. O Prof. Fábio será consultado. Outro Módulo III 
sugerido para ser realizado em paralelo foi o de RMN de sólidos a ser proferido por Sonia Cabral e Rosane San Gil que aceitaram e 
incumbência. Todos os Módulos terão duração de 2 semanas e a data proposta foi de 06 a 17/02/2006. Em assuntos diversos, Sonia informou 
sobre o e-mail repassado pela Profa. Maria Inês (IMA/UFRJ) contendo convite para todos os Prof. do IMA para um evento promovido pelo 
CYTED para uma Jornada Iberoamericana de RMN a ser realizada no início de Outubro na Bolívia. Todos se mostraram espantados com este 
evento e Figueroa e Sonia colocaram na reunião o esforço feito antes do nosso evento de Maio para contatar o CYTED para que eles se 
envolvessem conosco no I Encontro Iberoamericano, porém sem sucesso. Foi colocado também que na lista do Professorado envolvido conta o 
nome da Dra. Marta Bruix (Espanha), que foi representante da Espanha na Organização de nosso evento de maio e ainda que não havia o 
nome de nenhum Professor brasileiro nesta mesma lista. Sonia ficou de consultar a Marta sobre o assunto e solicitar a ela que peça ao CYTED 
que não realize ações isoladas em RMN na América-Latina, mas sempre em conjunto com eventos da AUREMN, seja para Cursos, Seminários, 
Congressos ou outro. Sonia comentou também o relato que Teresa Nunes enviou após retornar do EUROMAR realizado em Veldhoven na 
Holanda, que faz propaganda do nosso próximo evento Iberoamericano, e que foi informado aos associados da AUREMN através da nossa 
rede. Figueroa comentou que deveremos fazer um esforço para termos representatividade brasileira no evento da Espanha. Sugeriu entrar-se 
em contato com a CAPES e CNPq para geração de convênios bilaterais visando colaborações científicas. Outra idéia surgida para viabilizar que 
mais pessoas participem do evento na Espanha, seria realizar naquele ano o XI Encontro de Usuários em local mais barato de modo a que os 
Associados possam participar do dois eventos. A idéia foi, em princípio, aprovada por todos. Não havendo mais assuntos a reunião foi 
encerrada marcando-se a próxima, para dia 18 de agosto de 2005 às 14:00 hora na sala de reuniões da AUREMN situada no IF/UFRJ, Cidade 
Universitária , Bloco A sala 445. 


