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ATA DA 177 REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
a

Às dez horas e trinta minutos do dia oito de dezembro de 2005, teve início a 177 Reunião Ordinária Aberta da AUREMN,
realizada na sala de reuniões da Sessão de Química, 3º andar do IME, Praça Gal. Tibúrcio, 80. Estavam presentes José Daniel
Figueroa Villar, Sonia M. C. Menezes, Rosane San Gil, Maria Inês Bruno Tavares, Naira da Silva Ruiz, Eduardo Miguez Bastos
da Silva. A reunião foi iniciada com a leitura da ata da 176ª Reunião Ordinária que foi aprovada com pequenas correções. O
primeiro assunto a ser tratado foi a Home Page da AUREMN. Sonia relatou que algumas pessoas estavam com dificuldades
para se filiar via “site”. João Otávio será consultado. Foi decidido por unanimidade que com a saída do João Otávio para
Brasília, a AUREMN contratará uma empresa para cuidar de sua Home Page e assim agilizar informações. Quanto a IX
Jornada Brasileira, Sonia informou que todos os Coordenadores de Sessões já haviam sido convidados e que estavam sendo
aguardadas confirmações apenas dos Profs. Antonio Jorge Ribeiro da Silva e Nilo Zanatta. Sonia sugeriu e foi aprovado por
todos, que a AUREMN procurasse os principais representantes dos fabricantes de RMN no país (Bruker e Varian) para sugerir
a realização de um Encontro de Usuários na segunda-feira, dia 7 de agosto que antecede aos mini-cursos e a própria Jornada.
Isso estimularia as pessoas que pagarão passagem a passar a semana em Recife, além de aumentar a participação nos minicursos. Sonia irá fazer o convite oficial às duas empresas. Quanto aos Cursos a serem oferecidos no início de 2006, Rosane
informou que as inscrições via página da AUREMN já estavam habilitadas, mas João Otávio ainda não havia disponibilizado
ferramenta para gerenciamento dos inscritos. Figueroa informou que a sala 1024 estava reservada no IME além de outra sala
menor para os módulos III. A seguir Figueroa informou sobre sua sugestão de formar um consórcio de Instituições no Rio de
Janeiro para atualização e/ou aquisição de espectrômetros de RMN. Seria um projeto conjunto no qual entrariam 9
espectrômetros pertencentes a Universidades do Rio de Janeiro com carta de apoio da AUREMN a ser submetido à
FAPERJ/PADCT ou FINEP. Figueroa irá convocar em Fevereiro reunião com gerentes destes 9 equipamentos para tratar do
assunto. Em seguida foram apresentados o Balanço de 2005 pela presidência e também as metas para 2006. Figueroa
discorreu sobre os Cursos e eventos realizados, sobre a transferência da Biblioteca para o IMA, sobre a Home Page e deu
ênfase para a revitalização do “Annals of Magnetic Resonance”. Para 2006 falou-se sobre os Cursos, a Jornada Brasileira e
sobre as Eleições para o período 2007-2010. O Vol. 3 do Livro Fundamentos e Aplicações da RMN, sobre EPR pulsada de
autoria do Ney Vugman esta sofrendo revisão final e em breve será entregue a Sandra para publicação. Para 2007 está-se
planejando o IX Encontro de Usuários de RMN em maio seguido do Curso de sólidos a ser dado por Profs. estrangeiros, e o II
Encontro Ibero-americano em Julho em Tarragona, Espanha. Em outras atividades o presidente da AUREMN destacou a
consolidação da memória da AUREMN solicitando à todos que tenham disponíveis, fotografias de eventos realizados pela
AUREMN ao longo de sua existência. Sonia ira enviar e-mail para a rede solicitando a todos que tiverem estas fotos que as
enviem digitalizadas ou não apenas indicando o evento e data. Figueroa citou novamente o projeto conjunto para renovação
dos espectrômetros de RMN do Rio de Janeiro e sugeriu ainda um Curso de RMN promovido pela AUREMN a ser incluído no
Projeto Millenium coordenado pelo Prof. Jerson Lima. O projeto (que atinge todo o Brasil), é sobre biologia estrutural e
abrangerá profissionais biólogos, bioquímicos, químicos medicinais e farmacêuticos. Há previsão de Cursos e dentro destes
cursos, a parte sobre RMN ficaria a cargo da AUREMN. A idéia foi aprovada por todos. Maria Inês fez a seguir seu relato sobre
as Publicações da AUREMN. Sua idéia para o “Annals” é publicar imediatamente o volume 3 de 2003 com cerca de 30 resumos
estendidos selecionados dentre os trabalhos apresentados no IX Encontro de Usuários realizado em 2003, no formato de
“letters”. Para 2004 seriam publicados dois volumes sendo que um deles combinando dois números utilizando os 6 trabalhos
que já temos revisados e compondo com os resumos estendidos selecionados de 2003. Para os volumes de 2005, irá
selecionar 45 resumos estendidos apresentados no X Encontro de Usuários de maio de 2005, solicitar aos autores que os
aumentem um pouco (até 4 páginas máximo) e publicá-los. Para 2006 a idéia é utilizar os trabalhos que concorrerão aos
prêmios nas categorias mestrado, doutorado e iniciação científica durante a IX Jornada Brasileira que ocorrerá em Recife em
Agosto de 2006, traduzi-los e publicá-los no “Annals”. Foi sugerido também que Sonia fizesse um “review” sobre a técnica de
MQMAS para publicação. Sonia aceitou o convite. O relato da Biblioteca foi feito por Eduardo que informou que todos os livros
e periódicos da Biblioteca da AUREMN estão listados e classificados em arquivo Word. Eduardo solicitou lista atualizada de
associados quites com a Associação para que possa ter segurança no empréstimo de exemplares da AUREMN. Naira enviará
para Eduardo termos de responsabilidade. Sonia solicitou a Eduardo que envie mensagem para a rede da AUREMN
informando a todos novo local da Biblioteca e regras para solicitação de empréstimos. A seguir Sonia fez o relato formal da
Secretaria e Naira pelo Comitê de Informações e Estatística apresentou os sócios da AUREMN, a distribuição dos mesmos
geograficamente, os equipamentos de RMN supercondutores instalados no Brasil, onde estão localizados, seus fabricantes e
sua distribuição por campo magnético e fabricantes. Os dados dos equipamentos no banco de dados da AUREMN já estão
90% corretos faltando ainda algumas inclusões e/ou alterações. Por fim, Rosane apresentou relato da tesouraria que mostra
balanço positivos e como serão aplicados os recursos para 2006.Não havendo mais assuntos a reunião foi encerrada
marcando-se a próxima, para dia 02 de fevereiro de 2006 às 14:30 horas na sala de reuniões da AUREMN, sala 445, IF/UFRJ,
CCMN, Bloco A, Ilha do Fundão, RJ.

