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ATA DA 173 REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
a

Às quatorze horas e quinze minutos do dia dezoito de agosto de 2005, teve início a 173 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 João Otavio, Sandra Mello, Naira Machado Ruiz e Luzineide Tinoco. A reunião foi iniciada com a leitura
da ata da 172ª Reunião Ordinária que foi aprovada com pequenas correções. O primeiro assunto a ser tratado foi a
Home Page da AUREMN. João Otávio listou as tarefas solicitadas pela AUREMN e após pequena discussão do
assunto priorizou-se as implementações a serem feitas na página da seguinte maneira: 1) Implantação do Banco
de Sócios com a possibilidade de atualização dos dados pelo associado; 2) Banco da Biblioteca da AUREMN com
controle e empréstimos „on line‟. Outras ações serão discutidas a posteriori. O orçamento para a parte do trabalho
não incluída no contrato original será apresentado formalmente à tesoureira da AUREMN, embora já tenha sido
aprovada pela Diretoria da Associação. A seguir a Comissão de Nomenclatura apresentou o seu relato, dizendo já
estar pronta a enviar os termos já traduzidos para o conhecimento da comunidade de RMN via rede. A Diretoria
solicitou que os termos traduzidos não sejam enviados a todos sem que antes haja contato com o Prof. Ricardo
Bicca de Alencastro (IQ/UFRJ) que tem experiência e conhecimento de tradução de termos por ter sido durante
muito tempo o representante brasileiro junto à Comissão de Nomenclatura da IUPAC. Após consulta ao Prof. Bicca
os termos serão enviados aos associados como sendo os sugeridos a serem adotados pela comunidade de RMN
brasileira. Naira, em seguida, relatou que todos os itens da Biblioteca da AUREMN já estão acomodados no IMA a
menos dos vídeos que se acordou ficarem guardados na sala da AUREMN. Foi dada a idéia de serem
acondicionados com sílica gel, para melhor conservação. Naira irá contatar a Bibliotecária do IMA com relação à
listagem dos itens que estão no IMA. Figueroa leu a seguir carta de apoio escrita e a ser enviada ao Prof. Spisni
como deliberado na última Assembléia Geral da AUREMN. A carta foi aprovada em seu conteúdo e será
imediatamente encaminhada ao Prof. Spisni. Ainda como definido na última Assembléia Geral, Figueroa leu carta
redigida em nome da AUREMN aos fabricantes de criogênicos do Brasil solicitando melhor atendimento à
Comunidade de RMN do Brasil. Carta será enviada a Sandra que se encarregará de enviá-la aos diversos
fabricantes. Quanto à edição do “Annals of Magnetic Resonance”, Figueroa comunicou que reunião que se daria
dia 08 de agosto envolvendo Maria Inês e Sandra não foi realizada e nova data será marcada em breve. Sobre o X
Encontro de Usuários de RMN, Rosane San Gil e Sandra informaram que a FINEP não autorizou todo o
remanejamento de verbas solicitado. Será solicitado à FINEP novo remanejamento do restante da verba. Quanto
ao auxílio da FAPERJ, mesmo sem a verba ter sido repassada à AUREMN, já foi solicitado remanejamento da
mesma para outras alíquotas visando a prestação de contas. Quanto aos Cursos 2006, Luzineide ainda fará o
convite ao Prof. Fábio Almeida (UFRJ) para proferir o módulo III abordando Operadores de Spin. Figueroa fará
convite também ao Prof. José Dias (UFMG) para proferir outro módulo III sobre RMN aplicada a produtos naturais.
Quanto ao Curso de sólidos de 2007, Sonia irá verificar com Prof. Jean-Paul Amoureux se o programa ficou
acertado e se as despesas de estadia dos Profs convidados serão pagas pelo dinheiro que ele irá arrecadar para o
Curso. O assunto tratado a seguir foi a Jornada Brasileira de RM a ser realizada em Pernambuco. Sonia solicitará
a Peter Seidl que solicite resposta imediata do Prof. Kleinpeter para que possamos ter decisão final sobre Prof.
convidados e programa preliminar da Jornada. O programa preliminar foi montado e Sandra enviará à todos para
revisão final e sugestão de nomes para a coordenação de palestras e sessões para já levar uma proposta concreta
para ser discutida pela Comissão Organizadora local durante sua visita aos Hotéis em Pernambuco que se dará a
partir do dia 28/08. Ao final da visita aos Hotéis em Recife e Porto de Galinhas, fará reunião com a Comissão local
para decisão de lugares mais apropriados e com melhores preços além do programa preliminar. Foi decidido que
os Mini-cursos serão ministrados da UFPE, Recife no dia 08 de agosto de 2006 independente do local escolhido
para realização da Jornada . Quanto à questão do Curso Ibero-americano de RMN promovido pelo CYTED a ser
realizado na Bolívia no início de Outubro, Sonia informou ter recebido e-mail da Prof. Marta Bruix da Espanha e
que faz parte do Comitê Organizador, em que ela se mostra também surpresa com o assunto e promete informar
na Bolívia da existência da AUREMN e de seus Congressos e Cursos esperando que no futuro o CYTED venha a
promover eventos junto com a nossa Associação. Quanto ao registro da marca da AUREMN, Sonia informou que o
advogado já deu entrada no pedido e que o processo é lento e deverá ser acompanhado por ele. Figueroa
informou ainda que o Vol. 3 do livro Fundamentos e Aplicações da RMN será o sobre EPR pulsado de autoria do
Prof. Ney Vugman (UFRJ). O livro foi enviado para revisão pelo corpo editorial da série já se tendo recebido
resposta do Carlos Pacheco. Não havendo mais assuntos a reunião foi encerrada marcando-se a próxima, para dia
29 de setembro de 2005 às 14:30 horas na sala de reuniões da AUREMN situada no IF/UFRJ, Cidade
Universitária, Bloco A sala 445.

