
ATA DA 174
a
 REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de setembro de 2005, teve início a 174
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, Rosana Garrido, Sandra Mello e Luzineide Tinoco. A reunião foi iniciada 

com a leitura da ata da 173ª Reunião Ordinária que foi aprovada com pequenas correções. O primeiro assunto a ser tratado foi 

a Biblioteca da AUREMN. Naira pediu para informar que a bibliotecária do IMA ficou de enviar a ela o levantamento feito do 

acervo da AUREMN que está realmente na Biblioteca do IMA assim que terminar. As fitas de vídeo da AUREMN foram 

acondicionadas em caixa de isopor com sílica gel e serão mantidas na sala da AUREMN. Sonia ficou de ver as condições em 

que se encontram e as que valerem a pena serão passadas para CD. Em publicações, Figueroa informou que todas as revisões 

efetuadas pelo Comitê Editorial no Livro sobre EPR de autoria do Prof. Ney Vugman (IF/UFRJ), já foram recebidas a menos da 

do Prof. Tito Bonagamba. Informou ainda que no prefácio do livro dará justificativa do assunto abordado nesta série de livros 

intitulada “ Fundamentos e Aplicações da RMN”. Rosana Garrido pelo Comitê de Nomenclatura, justificou a ausência do Prof. 

Bicca que sugeriu que o Comitê da AUREMN ajudasse na tradução de termos específicos da RMN para a formação de um 

glossário de termos. Rosana Garrido já iniciou o trabalho. Sonia e Rosane relataram a reunião da Comissão de Nomenclatura 

da SBCAT, ocorrida durante o Congresso Brasileiro de Catálise em Foz do Iguaçu, da qual participaram. Eles irão traduzir 

apenas os termos específico da catálise e irão interagir conosco no que diz respeito aos termos de RMN, para que haja 

uniformização a nível de país. Sonia e Rosane deram também um panorama da Home Page da SBCAT mostrando como estão 

atuando em termos de atualização da página além do tratamento que deram especificamente para o Congresso de Catálise. 

Sonia ficou de ligar para Alexandre, responsável pelo assunto na SBCAT e saber como foi tratado o assunto junto às Empresas 

que anunciam constantemente na página da SBCAT. Figueroa informou que o 10th IUBMB será realizado de 20 a 25 de maio 

de 2007 em Salvador, Ba e pediu para que a AUREMN tomasse cuidado para não sobrepor ou colocar o XI Encontro de 

Usuários muito junto a esta data. Sonia informou que, em princípio, nossa data provável para realização do Encontro é de 07 a 

11 de Maio de 2007. A seguir Luzineide informou a aprovação automática de um novo associado da AUREMN, Sérgio Toma, 

por ter sido indicado por dois sócios quites. Luzineide informou ainda que a rede da AUREMN ficará fora do ar por alguns dias 

para manutenção já que foi atacada por virus recentemente. Quanto à contabilidade do X Encontro de Usuários, Sandra 

informou que a FINEP aprovou remanejamento de alíquota para o restante do dinheiro do auxílio recebido.Informou também 

que ainda não há notícias sobre o auxílio da FAPESP. Luzineide ficou de verificar como está o processo com Jerson. Para 

fechar o auxílio da TWAS seria necessário os cartões de embarque de retorno do VanderHart  e da Mercedes. Sandra irá tentar 

apresentar o e- tickets juntamente com o cartão de embarque da vinda para ver se isso é suficiente junto a TWAS. Figueroa 

ficou de falar com a Prof. Mercedes. Sonia, leu a seguir a ata da 173ª reunião ordinária que foi aprovada por unanimidade.O 

assunto abordado a seguir foi a IX Jornada Brasileira de RM. Sandra fez um relato da visita que fez aos Hotéis em Recife e 

Porto de Galinhas e apresentou os orçamentos dos 3 que considerou melhores para a realização do evento. Por unaninidade, 

levando-se em conta, infra-estrutura, custos e preços, ganhou o Mar Hotel em Recife. Sandra informou também que a 

Comissão Organizadora local ficou de fazer algumas alterações no programa enviado e re-enviá-lo para apreciação da Diretoria 

da AUREMN. Figueroa, enviará e-mail para a Comissão Organizadora de Pernambuco dando os argumentos da escolha do 

Hotel e reforçando o espírito que rege a Jornada para que o programa seja dentro da linha que temos mantido para as 

anteriores. Será também dado um prazo para envio do Programa definitivo para que a 1ª Circular do evento esteja pronta e na 

página da AUREMN até 04 de Novembro de 2005. Sonia sugeriu a implantação do Prêmio Doutorado em RMN à luz do que faz 

a SBCAT. Após discussão resolveu-se manter os prêmios de melhores trabalhos de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado 

como já fazemos atualmente nas Jornadas. A seguir tratou-se dos Cursos da AUREMN para 2006. Ficaram definidos, além dos 

Módulos I e II básico e de teoria dados por Peter Seidl e Figueroa, mais dois módulos a serem dados a seguir e em paralelo 

que seriam dedicados a aplicação da RMN à produtos naturais e sobre operadores de spins a serem ministrados 

respectivamente por José Dias de Souza Filho (DQ/UFMG) e Fábio Almeida (Bioquímica Médica/ UFRJ). O módulo de sólidos 

será dado somente em 2007 e será requisito para o Curso a ser ministrado por diversos Prof. estrangeiros em Maio de 2007 

logo após o XI Encontro de Usuários e que está sendo organizado pelo Prof. Jean-Paul Amoureux da Universidade de Lille, 

França. Sonia ficou de contatar o Prof. Amoureux para verificar se esta tudo certo e se a Organização dele irá cobrir as 

despesas com passagem e estadia de todos os Prof. convidados para dar o Curso a menos de um que seria totalmente 

custeado pela AUREMN.Em assuntos diversos, Sonia comunicou a realização do Curso de RMN aplicado a biomoléculas que 

será ministrado pela Ana Carolina Zeri, recém contratada pelo LNLS e Luiz Alberto Colnago (EMBRAPA). O Curso está previsto 

para Novembro de 2005 e será no LNLS, SP. Sonia ficou de contatar a Ana Zeri para que a AUREMN ajude a divulgar o Curso 

na nossa página. Figueroa irá mandar para Sandra carta a ser enviada para as empresas fornecedoras de criogênicos. Sonia e 

demais enviarão os endereços da empresas para que as cartas sejam enviadas o mais rapidamente possível. O mesmo deverá 

acontecer com a carta a ser enviada ao Pof. Spisni já aprovada em reunião. Quanto ao próximo volume do “Annals of Magnetic 

Resonance”, Figueroa solicitará à Maria Inês Bruno que convoque reunião juntamente com Sandra para definições necessárias. 

Não havendo mais assuntos a reunião foi encerrada marcando-se a próxima, para dia 27 de outubro de 2005 às 14:30 horas na 

sala de reuniões da AUREMN situada no IF/UFRJ, Cidade Universitária , Bloco A sala 445. 


