
 
 
 
 
 
 
ATA DA 181a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 
 

Às treze horas e trinta minutos do dia dezoito de abril de 2006, teve início a 181ª 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, Luzineide Tinoco e Peter Seidl.  A 
reunião foi iniciada com a leitura da ata da 180ª Reunião Ordinária que foi aprovada com 
pequenas correções. O assunto tratado de imediato foi a IX Jornada Brasileira de RM. Sonia 
informou que havia cerca de 70 inscritos mas que ainda faltavam pessoas a se inscrever sem 
trabalhos, fora os estrangeiros e as Empresas. Quanto ao numero de trabalhos foram cerca de 50 a 
60 trabalhos inscritos sendo 7 concorrentes ao prêmio. Sonia informou que a Bruker esta 
querendo fazer o Encontro de Usuários no dia 12, sábado após a Jornada. Sonia comentou que 
preferia que fosse no dia 7 para aumentar a audiência de mini-cursos e na Jornada e que iria 
procurá-los para tentar alterar esta data. Figueroa informou que o pessoal do CYTED não 
participará da Jornada porque acharam que ficou muito em cima da hora para se organizarem para 
vir. Figueroa enviou e-mail para eles se colocando à disposição para recebê-los em eventos 
futuros e realização de reunião para discussão de trabalhos, cursos e/ou eventos em conjunto no 
futuro. A seguir foram discutidos os prêmios a serem dados para os melhores trabalhos 
concorrentes aos prêmios da Jornada. Figueroa informou que para os primeiros lugares o prêmio 
será dado pela AUREMN, para os segundos lugares o prêmio será Bruker e Varian e para os 
terceiros lugares deverão ser adquiridos livros de RMN. O assunto seguinte da pauta foi o XI 
Encontro de Usuário de RMN a se realizar de 7 a 11 de Maio de 2007. Foi decidido que haverá na 
programação 1 dia inteiro dedicado ao Workshop intitulado: NMR na América do Sul. Sonia 
informou que já estão confirmados 1 representante da Venezuela, 2 da Argentina, 1 do Chile, 1 da 
Colômbia, faltando a confirmação ainda do representante do Uruguai e mais um da Argentina. Os 
CVs de cada um deles deverão ser prontamente encaminhados para Sandra para a solicitação do 
auxílio específico do CNPq. Quanto aos demais convidados estrangeiros para o evento, Sonia 
informou que já estão confirmadas as presenças dos Profs. Bernard Blumich (Alemanha), 
Kleinpeter (Alemanha), e Oschinat (Alemanha). Figueroa irá contatar o Colnago para confirmar a 
presença do Hills (UK) e esta aguardando a confirmação do Cláudio Dalvitt (Itália). Sonia 
informou que a Anne Lesage (França), convidada a substituir os Profs. Lyndon Emsley e 
Malcolm Lewitt, também não poderá vir. A idéia então será convidar o Prof. Dominique Massiot 
(França) que poderá participar do evento e também do Curso de sólidos que será realizado a 
seguir. Sonia efetuará o convite. Foram também decididas as Comissões Organizadora e 
Científica do evento. São elas: Comissão Organizadora: Figueroa, Rosane e Sonia, Peter Seidl, 
Roberto Rittner e Dorila Veloso. Comissão Científica: Figueroa (Chairman) Luzineide 
(Assistente), Alejandro Vila (Argentina), Joel Alderete (Chile), Luiz Alberto Colnago, Cláudio 
Tormena e Edilberto Silveira (Brasil). O assunto a seguir foi a Homepage da AUREMN. Foi 
colocado que os serviços contratados pela Anjos estão muito ruins e lentos. Sonia sugeriu que se 
fizesse uma reunião entre a Diretoria da AUREMN e a Empresa para resolver as pendências e 
colocar as coisas nos devidos lugares. Luzineide, pelo Comitê de novos sócios, informou que 
relatará a lista de novos associados na próxima reunião. Rosane, pelo Comitê de publicações, 
informou que o último número de 2003 do Annals já está com prefácio pronto e editorado. Foi 
solicitado pelo Figueroa que tão logo a “boneca” fique pronta, a lista de títulos e autores sejam 
colocados na Homepage. O 1º número de 2004 contará com dois artigos e mais letters estando 
quase pronto aguardando término da revisão do inglês. O 2º número de 2004 contará também com 
2 artigos mais letters. Para os números de 2005 já contamos com cerca  de 12 artigos que se estão 
aguardando revisão. Rosane informou ainda eu o 3º Volume do Livro “Fundamentos e Aplicações 
da RMN” sobre EPR pulsado de autoria de Ney Vugman, já está com prefácio pronto e deverá ser 
publicado até a Jornada Brasileira. Sonia colocou a seguir a questão da possibilidade de 
realizarmos o ISMAR 2010 no Brasil. Figueroa informou que já havia enviado e-mail a cerca de 



 
 
 
 
 
 
20 dias para o Prof. Otaciro (USP, SC) convidando-o para liderar este evento que deverá se 
realizar em São Paulo, com o apoio da AUREMN, porém ainda sem resposta. Quanto ao 2º 
Iberoamericano em Tarragona 2007 deveremos colocar explicitamente esta assunto na pauta da 
próxima reunião e levarmos 5 nomes de possíveis palestrantes brasileiros com a área relativa de 
trabalho para que destes 5, a Comissão Organizadora escolha 2 nomes. Sonia deverá ter reunião 
específica sobre este evento durante o EUROMAR 2006 a se realizar em Julho de 2006 em York 
(UK). Como assuntos diversos foi discutido o valor que esta sendo pago pelos sócios da 
AUREMN no exterior. Um associado levantou a questão de que estava muito caro. Foi colocado 
que o valor cobrado pela ACS é de US$ 130.00 anuais contra os US$ 70.00 cobrados por nós. Em 
princípio não dá para comparar estes valores, pois os tamanhos e abrangências de cada uma das 
Sociedades é muito diferente. Após a discussão foi decidido que manteremos a contribuição dos 
associados no exterior no valor atual, procurando não aumentá-la e diminuir a diferença da 
anuidade paga pelos associados residentes no Brasil nos próximos anos. A Diretoria aprovou o 
pagamento pendente dos serviços prestados à AUREMN pelo João Otávio pelo seu trabalho na 
Homepage da Associação. Não havendo mais assuntos a reunião foi encerrada marcando-se a 
próxima, para dia 04 de julho de 2006 às 14:00 horas, na sala de reuniões da AUREMN, sala 445, 
IF/UFRJ, CCMN, Bloco A, Ilha do Fundão, RJ. 


