ATA DA 180a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de abril de 2006, teve início a 180ª Reunião
Ordinária Aberta da AUREMN, realizada na sala de reuniões da AUREMN, Instituto de
Física/UFRJ, 4º andar sala 445, Ilha do Fundão, Cidade Universitária, RJ. Estavam presentes José
Daniel Figueroa Villar, Sonia M. C. Menezes, Rosane San Gil, Peter Seidl, Rosana Garrido,
Sandra Melo, Eduardo Miguez, Maria Inês Bruno Tavares, Luzineide Tinoco e Nelson Pinhal. A
reunião foi iniciada com a leitura da ata da 179ª Reunião Ordinária que foi aprovada com
pequenas correções. Luzineide relatou pelo Comitê de novos associados, a inclusão de Alexandre
Souza como novo associado da AUREMN. O assunto tratado de imediato foi a IX Jornada
Brasileira de RM. Devido a demora da entrada da página do evento no ar, decidiu-se adiar o prazo
final para a inscrição com trabalhos para 14 de maio de 2006. Sonia ficou de passar e-mail para a
rede da AUREMN o mais rápido possível assim como aviso para o Boletim eletrônico da SBQ.
Foi decidido também que os Professores dos mini-cursos terão isenção da inscrição na Jornada,
porém, como nos eventos anteriores, os membros da Comissão Organizadora e Científica terão
que se inscrever normalmente. Sandra informou que os pedidos de auxílio à CAPES, CNPq e à
Fundação do Estado de Pernambuco foram entregues a tempo. Sonia confirmou que a Varian fará
seu Encontro de Usuários no dia 07 de agosto no Mar Hotel, antes da realização dos mini-cursos e
da Jornada. Sonia ficou de contatar o Sylvain para verificar se haverá o Encontro da Bruker.
Figueroa informou que foi contatado pelo pessoal do CYTED que manifestou desejo de participar
do evento. Foi decidido que iremos incentivar a participação dos membros do CYTED na Jornada
aproveitando para fazer uma reunião entre a AUREMN e eles em uma das noites do evento. Ficou
acertado também que não iremos isentar os membros do CYTED do pagamento da inscrição.
Rosane informou que a Comissão Organizadora local da Jornada estava preocupada com a
questão da distribuição dos trabalhos para revisão. O assunto foi discutido e decidiu-se que
Luzineide fará junto com Figueroa esta distribuição como foi feito na Jornada passada. Luzineide
ficou de comunicar à Comissão local. Luzineide solicitou à Sandra que falasse com a Empresa
que esta acertando a Home Page da AUREMN para que acertasse a parte de filiação à
Associação. Sonia enviará e-mail para os Professores de Mini-Cursos para que enviem o material
a ser distribuído até no máximo dia 24 de julho para que possam ser reproduzidos pela AUREMN
a custos mais baixos. Sonia ficou de tentar a obtenção de pastas plásticas para serem distribuídas
com material do evento aos participantes. Rosane e Sandra informaram que na próxima semana
estariam sendo enviadas as cartas e os pagamentos aos monitores dos módulos dos cursos que
foram realizados em Fevereiro. Rosane informou ainda que esta fazendo uma tomada de preços e
marcas de data show a ser adquirido para a Associação. Sonia lembrou a Figueroa a redação de
carta de agradecimento ao Reitor da Uni-Rio pela seção das salas onde foram realizados os cursos
de fevereiro. O assunto tratado a seguir foi o Encontro de Usuários que será realizado em Maio de
2007. Discutiu-se nomes a serem convidados como palestrantes. Sonia informou que Lyndom
Emsley não poderá vir. Sonia sugeriu o nome de Malcolm Lewitt na área de sólidos que foi
aprovado. Figueroa informou que o associado Luiz Alberto Colnago sugeriu o nome do Prof.
Brian Hill, (Inst. of Food Research, UK) que trabalha na área de RMN de solos e ligado a
agricultura que virá ano que vem à Embrapa a convite dele e que poderíamos aproveitar para o
Encontro. O nome foi aprovado e Figueroa solicitará a Colnago que o convide. Peter Seidl da
mesma maneira sugeriu o nome do Prof. Kleinpeter que trabalha com pequenas moléculas.
Aprovado, o Prof. será convidado pelo Peter. Luzineide sugeriu o nome do Lewis Kay na área de
biomoléculas e Figueroa o de Cláudio Dalvitt na área de RMN de fármacos. Ambos serão
convidados. Sonia sugeriu ainda o Blumich (mouse NMR e RMN de meios porosos). Na área de
polímeros foram sugeridos os nomes de Gunk Jeschike e Mac Gidley por Nelson e Inês. Decidiuse consultar os Curriculuns de cada um deles para depois efetuar o convite. Figueroa fará consulta
á rede de RMN para verificar as intensões de participação da comunidade de RMN no

Encontro de Maio no Brasil e no EUROMAR/Ibero-americano em Julho de 2007 na Espanha ou
em ambos. As respostas irão balizar a decisão de onde realizar o Encontro e verificar formas de
baratear e viabilizar a ida de mais pessoas a ambos os eventos. Sonia lembrou a Figueroa que
procure o Prof. Otacílio da UFSCAR para convidá-lo a ser o Chairman e liderar a realização do
ISMAR 2010 em São Paulo. A seguir Peter expôs que há um Edital do CNPq que insentiva a
Cooperação científica com paises da América do Sul e que tem verba para auxílio de eventos. O
assunto foi debatido e sugeriu-se nomes para serem convidados (Contreras e Vila da Argentina).
Sonia ficou de ver um nome da Venezuela. Decidiu-se ainda que este workshop seria um evento
dentro do XI Encontro de Usuários. Sandra ficou de estudar o Edital. Quanto ao Comitê de
Publicação, Rosane San Gil informou que a meta de 2006 é organizar as publicações atrasadas do
Annals até a Jornada Brasileira. Figueroa esta terminando o Editorial do Livro do Ney Vugman
que já esta pronto para ir para a gráfica. Eduardo pelo Comitê Biblioteca informou que as Teses já
estão todas Organizadas e disponíveis na Biblioteca da AUREMN. Também já esta disponível na
Biblioteca uma lista atualizada de associados em dia com a AUREMN para que se permita os
empréstimos. Figueroa sugeriu a Eduardo que envie carta às editoras solicitando doações à
Biblioteca. Sonia sugeriu a Eduardo que procurasse Naira que já deveria ter um modelo desta
carta pronta. Rosana Garrido, pelo Comitê de Nomenclatura, mostrou Tabela de termos
traduzidos e colocou que não havia tido consenso em 4 dos termos traduzidos. Estes termos
voltarão a ser discutidos pela Comissão. Figueroa colocou que há necessidade de se colocar logo
que possível em vários veículos de comunicação da AUREMN, os termos já traduzidos já
acordados para uso pela comunidade. Não havendo mais assuntos a reunião foi encerrada
marcando-se a próxima, para dia 18 de maio de 2006 às 13:30 horas, na sala de reuniões da
AUREMN, sala 445, IF/UFRJ, CCMN, Bloco A, Ilha do Fundão, RJ.

