
ATA DA 176a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de novembro de 2005, teve início a 176a 
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, Mário Geraldo de Carvalho, Maria Inês Bruno Tavares, Rosana 
Garrido, Sandra Mello e João Otavio. A reunião foi iniciada com a leitura da ata da 175ª 
Reunião Ordinária que foi aprovada com pequenas correções. O primeiro assunto a ser tratado 
foram os Cursos a serem oferecidos em 2006. Foram retiradas dúvidas sobre a ficha de 
inscrição a ser colocada na página junto com João Otávio e acertados detalhes finais. João 
Otávio irá colocar a página no ar imediatamente após a reunião. A seguir a Comissão de Novos 
Associados aprovou a filiação de Maria Isabel Pais da Silva por ter as assinaturas necessárias. 
O Comitê de Informações e Estatística informou que irá se concentrar no acerto do cadastro de 
equipamentos supercondutores instalados no pais. Quanto à Publicações, Figueroa informou 
que deu prazo até dia 30/11 para receber  sugestões e críticas pelo Comitê Editorial para o Vol. 
3 do livro “Fundamentos e Aplicações da RMN” sobre EPR pulsado de autoria do Prof. Ney 
Vugman. Findo este prazo, o livro será encaminhado para Sandra Mello para revisão final e 
publicação. Quanto ao “Annals of Magnetic Resonance” a Diretoria da AUREMN decidiu que irá 
primeiro revitalizar a revista para então decidir se ela passaria ou não a ser editada pela SBQ. 
Rosane San Gil e Maria Inês Bruno vão fechar as pendências dos trabalhos já enviados para 
publicação de mais um número da revista e depois o assunto voltará a pauta de reunião. Sonia 
solicitou a Rosane e Inês que apresentassem um programa de trabalho para revitalização do 
“Annals” a ser apresentado na reunião de final de ano da AUREMN. Quanto à Biblioteca, Inês 
informou que já esta completamente organizada e catalogada e que Eduardo Miguez, 
responsável pela mesma, irá apresentar este material na próxima reunião da Associação. Esta 
se criando sistema para checar empréstimo x atualização da anuidade por parte do associado. 
Quanto à Comissão de Nomenclatura, foi decidido que Rosana Garrido deverá se concentrar na 
criação do glossário de termos a partir livro “Spin Dynamics”, em passar ao João Otávio os 
termos já traduzidos e aprovados para serem colocados na página da Associação e que 
solicitará ao Tito e Figueroa termos já traduzidos nos Vols. 1 e 2 do livro “ Fundamentos e 
Aplicações da RMN” dos quais são autores, para serem incorporados à lista já existente. 
Rosana solicitará ainda aos membros da Comissão de Nomenclatura que sugiram termos que 
ainda não foram tratados e que necessitam de tradução. Todo este material deverá ser lavado 
para a reunião de final do ano da AUREMN. A seguir tratou-se da Jornada Brasileira de RM e 
Mini-Cursos a serem realizados em Recife de 08 a 11 de Agosto de 2006. As informações 
sobre o evento estarão disponíveis na página da Associação até o final de Novembro. Figueroa 
ainda não recebeu resposta do Prof. Antônio Euzébio Sant´ana (UFAL) sobre a aceitação ou 
não de realizar Mini-Conferência sobre RMN aplicada a produtos naturais. Figueroa tentará 
telefonar, e, caso não consiga resultado discutiremos o nome de outra pessoa para substituir o 
Euzébio. Em seguida iniciaremos os convites para participação dos coordenadores de sessão e 
na Comissão Científica. As circulares tanto da Jornada quanto dos Cursos 2006 serão 
revisadas por Sandra e enviadas à Sonia para serem copiadas e enviadas por correio para 
sócios, não sócios, empresas nacionais, Universidades e instituições de pesquisa. João Otávio 
solicitou a Sonia que enviasse as últimas atas de reunião para serem colocadas na página da 
Associação. Figueroa confirmou envio da carta a ser enviada aos fornecedores de criogênicos 
no país. Sandra confirmou ter endereço de algumas empresas porem não todas. Figueroa 
enviará endereço da Air Products e quanto às demais, Sandra tentará conseguir endereço na 
internet. Não havendo mais assuntos a reunião foi encerrada marcando-se a próxima, para dia 
08 de dezembro de 2005 às 10:00 horas na sala 3030 do IME, RJ. 


