ATA DA 175a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de outubro de 2005, teve início a 175a 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,
Sandra Mello e João Otavio. A reunião foi iniciada com a leitura da ata da 174ª Reunião Ordinária que
foi aprovada com pequenas correções. O primeiro assunto a ser tratado foi a Jornada Brasileira de RM e
Mini-Cursos a serem realizados em Recife de 08 a 11 de Agosto de 2006. Mantivemos os 6 Mini-cursos
propostos atrelando a realização dos mesmos à presença de no mínimo 8 alunos inscritos por minicurso. Figueroa solicitará as ementas dos mesmos. Figueroa fará convite imediato a Antonio Euzébio e
Roberto Rittner para proferir as Mini-Conferências sobre Produtos Naturais e Físico-Química Orgânica
respectivamente. Sonia alertou que falta também o título da Conferência do Tito. Sandra apresentou a
Circular preliminar do evento que foi discutida e aprovada com algumas inserções/sugestões. Foram
discutidos também os preços a serem cobrados pelo evento e mini-cursos em função dos custos do
evento apresentados por Sandra e também dos possíveis patrocínios a serem conseguidos. Foi
discutido junto a João Otávio a forma de inscrição “on line” de resumos e resumos estendidos, bem
como do envio do trabalho completo dos trabalhos concorrendo ao prêmio. As normas estarão
disponíveis na página do evento. Em seguida foi definida a Comissão Científica do evento que será
convidada por Figueroa, coordenador da mesma. A seguir João Otávio apresentou andamento da
colocação do banco de dados de sócio na página da AUREMN, onde o associado será habilitado a
editar e atualizar seus dados diretamente. Quanto aos Cursos de RMN a serem ministrados em 2006,
Sonia colocou que estão todos confirmados faltando a ementa do Módulo sobre Produtos Naturais e a
Bibliografia do Módulo sobre Operadores de Spin para fecharmos a Circular que deverá também ser
colocada na página da Associação. Figueroa ficou encarregado das cobranças. As inscrições também
poderão ser feitas “on line”. As circulares da Jornada e do Curso também serão enviadas por correio
para associados e não associados da AUREMN. Quanto ao Curso de sólidos a ser ministrado por vários
Profs. estrangeiros em Maio de 2007, Sonia informou que entrou em contato com o Prof. Jean-Paul
Amoureux, que estará coordenando o mesmo para acerto dos detalhes de estadia dos Profs convidados
no Rio. Jean-Paul sugeriu a Sonia que convidasse imediatamente o Prof Lindom Emsley para garantir a
presença dele no Curso e como um dos convidados do XI Encontro de Usuários de RMN. Sonia solicitou
a João Otávio que colocasse na página da AUREMN um link dirigido para a página do LNLS de
inscrição do Curso de RMN aplicado a biomoléculas que esta instituição estará oferecendo em
Novembro. A seguir, Figueroa, pelo Comitê de Publicações, informou que conversou com o Prof. Ângelo
da Cunha Pinto sobre a revista da AUREMN e que este último ofereceu para que a revista fosse
administrada pela SBQ aliviando assim este encargo do Comitê de publicações da AUREMN. A Diretoria
ficou de analisar a oferta e verificar vantagens e desvantagens de se publicar a revista em associação
com a SBQ. Ficou-se de discutir, em reunião específica para isso, alternativas internas viáveis. Sonia
informou a seguir que Luzineide, responsável pela Comissão de novos associados enviou ficha de
proposta de filiação de Cristiane Xavier que foi aprovada por conter as indicações necessárias. Sandra
informou que está preparando os acertos finais para a prestação de contas à FINEP do X Encontros de
Usuários de RMN. Informou ainda que não há novidades em relação ao auxílio da FAPERJ. Em
assuntos diversos, Figueroa informou que foi enviada carta aprovada em Assembléia Geral para o Prof.
Alberto Spisni e que não havia mandado ainda para Sandra, carta já aprovada em reunião anterior
endereçada aos fornecedores de criogênicos. Carta será enviada o mais rapidamente possível à Sandra
que já contém lista dos endereços para onde as mesmas serão enviadas. Sonia comunicou a todos o
recebimento de e-mail de Marta Bruix (Espanha) com o “feedback”do Curso de RMN que foi ministrado
na Bolívia com o patrocínio do CYTED e para a qual solicitamos que informasse da existência da
AUREMN e também que que fosse levado como proposta aos Organizadores, que todos os eventos em
RMN a nível Ibero-americano fossem realizados, sempre que possível, em conjunto (CYTED/AUREMN).
Marta informou que a proposta foi bem recebida e que o Dr. Angel Rabelo do CYTED deverá procurar a
AUREMN para com esta finalidade. Não havendo mais assuntos a reunião foi encerrada marcando-se a
próxima, para dia 22 de novembro de 2005 às 15:30 horas na sala de reuniões da AUREMN situada no
IF/UFRJ, Cidade Universitária , Bloco A sala 445.

