
 
 
 
 
 
 
ATA DA 182a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 
 

Às quatorze horas do dia quatro de julho de 2006, teve início a 182ª 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, Rosana Garrido, Maria Inês Bruno 
Tavares e Peter Seidl.  A reunião foi iniciada com a leitura da ata da 181ª Reunião Ordinária que 
foi aprovada com algumas correções. O assunto tratado de imediato foi o XI Encontro de Usuário 
de RMN a se realizar de 7 a 11 de Maio de 2007. Figueroa informou que o Cláudio Dalvit 
confirmou tentativamente sua presença ficando de dar uma posição final em breve. Informou 
também que havia enviado um e-mail para o Colnago pedindo a confirmação do Hills, porém 
ainda sem resposta. Peter Seidl informou que a presença do Prof. Contreras também esta 
confirmada como mais um representante da Argentina. Quanto à Comissão científica do evento, 
estão confirmadas as participações de Luiz Alberto Colnago (Embrapa), Edilberto Silveira (UFC), 
e Cláudio Tormena (Unicamp) além de Figueroa e Luzineide pelo Brasil e também de Alejandro 
Villa pela Argentina. Figueroa irá convidar o Prof. Joel Alderete do Chile para integrar a 
Comissão, depois que Sonia informar seu e-mail. Quanto ao Curso de RMN de sólidos que se 
realizará a seguir do Encontro, Sonia informou que recebeu resposta do Prof. Dominique Massiot 
dizendo que possivelmente não poderá comparecer ao evento, e indicando o Dr. Frank Fayon , 
pesquisador de seu grupo para substituí-lo enviando inclusive o título da palestra. Figueroa ficou 
de pesquisar o Curriculum do Dr. Fayon pela Internet antes de decidirmos aceitar a indicação e 
comunicará a Sonia para que esta entre em contato com o mesmo informando a resposta. A seguir 
tratou-se da questão ISMAR 2010. Figueroa informou que havia entrado em contato com o Prof. 
Otaciro Nascimento pessoalmente para sugerir que aceitasse sua indicação para Chairman do 
ISMAR 2010 cuja realização será defendida para ser trazida para o Brasil e mais especificamente  
para São Paulo no ISMAR de 2007 em Taiwan. Informou que o Prof. havia aceito e que a 
AUREMN dará o apoio com infra-estrutura e divulgação necessárias. Sonia irá informar ao Dr. 
Marcus Giotto que defenderá a candidatura do Brasil em Taiwan 2007. Foi discutida também a 
possibilidade de realização do ISMAR junto com a Jornada Brasileira de 2010 em Agosto. 
Figueroa informou também que o Prof. Fábio de Almeida (Bioquímica Médica/UFRJ) esta 
querendo trazer para o Brasil em 2009 o evento internacional de RMN aplicado a Sistemas 
Biológicos. Sonia sugeriu que combinássemos este evento com o Encontro de Usuários e também 
com o III Ibero-americano em Maio de 2009. A seguir, Luzineide fez o relato da Comissão de 
novos sócios, estando aceitos os seguintes candidatos por terem as indicações necessárias: Ângela 
Valente, Caroline P. da Silva, Cristiana Gonçalves Garneiro, Douglas v. da Silva, Gláucia Braz 
Alcântara, Mariana B. Rocha e Silva, Mônica S. Preto, Nilce Viana Sousa Brasil, Paula Fernanda 
Borin, Renaldo T. de Moura  Jr, Ricardo Antonio W. Neves Filho, Roselene R. Riente, Rubens. 
R. Teles, Thais Pereira Lopes e Vanessa Rodrigues Furtado.  A seguir Maria Inês pelo Comitê de 
Publicações informou que esta tendo boa resposta dos trabalhos de 2005 a serem publicados no 
Annals. Inês esta procurando substituir o referees que estão demorando a responder. Quanto ao 
número de 2003, já foi terminada sua revisão e já esta na fase de pré-impressão a ser em seguida 
enviado para a gráfica. Quanto a 2004, o primeiro número já esta pronto para ser colocado na 
forma de pré-impressão e o segundo esta na fase de revisão do inglês dos trabalhos. Figueroa 
gostaria de colocar tudo em arquivo pdf na homepage da AUREMN assim que o material tiver 
sido encaminhado para a gráfica. Quanto ao Vol. 3 do Livro “Fundamentos e Aplicações da 
RMN“, de autoria de Ney Vugman, a versão pré-impressa já foi para o autor para a revisão final. 
Foi discutido também e decidido que pelo menos para o autor principal de cada trabalho do 
“Annals” serão enviados 10 separatas do mesmo. Para os números de 2006 Inês informou que irá 
convidar os autores dos trabalhos Concorrendo ao prêmio na Jornada e também os trabalhos 
apresentados oralmente para publicarem seus trabalhos no “Annals”. Pelo Comitê de Biblioteca, 
 



 
 
 
 
 
Eduardo relatou que as teses já estão todas catalogadas e disponíveis para empréstimo na 
Biblioteca da AUREMN. Na Jornada  solicitará que as teses daqui para a frente sejam enviadas 
em CD. Os títulos das teses bem como os demais itens da Biblioteca deverão ser disponibilizados 
na homepage da AUREMN. Ao acessar o título da tese de interesse deveremos ter um link para o 
arquivo pdf da tese. Informou também que enviou carta a Wiley solicitando doações de livros e 
vai mandar também o mesmo pedido para a Elsevier. Figueroa informou que a CAPES esta 
obrigando aos seus bolsistas a enviarem o CD de suas teses e que em breve não haverá 
necessidade de insistirmos mais no envio das teses já que se poderão acessá-las eletronicamente. 
A seguir Rosana Garrido fez o relato pelo Comitê de Nomenclatura mostrando a 2ª tabela de 
termos traduzidos. Apresentou a discussão que foi realizada pela Internet dos termos e na reunião 
após alguma discussão definiu-se os termos finais que serão enviados pela rede de RMN como 
recomendação para uso. O assunto a seguir foi a IX Jornada Brasileira de RM e mini-cursos. Foi 
informado que haviam poucos inscritos nos Mini-Cursos 2 e 4 e Figueroa sugeriu consultar a 
Comissão Organizadora local, em especial ao Mário Engelsberg sobre o que fazer. Discutiu-se 
também que estariam asseguradas passagens, mesmo não saindo todos os auxílios para os 
seguintes palestrantes ou Professores de mini-cursos: Warren-Warren, Luzineide Tinoco, Antonio 
Euzébio Santana, Tito Bonagamba, Naira da Silva Ruiz, Roberto Rittner e também a estadia do 
Prof. Bechinger. Foi informado por Luzineide que teremos 4 trabalhos concorrendo ao prêmio na 
categoria Doutorado e outros 3 na categoria Iniciação Científica. Informou ainda que todos os 
trabalhos já tinham sido corrigidos e que apenas 8 faltavam voltar da correção pelos autores. Irá 
de imediato passa-los à Sandra para impressão do livro de resumos e confecção dos CDs. 
Decidiu-se também os prêmios que serão entregues aos 3 primeiros lugares de cada categoria. 
Sonia irá contatar a Bruker e a Varian para doação dos prêmios dos segundos lugares e irá 
solicitar ao Malcolm Lewitt o envio de 2 livros de sua autoria para que sejam dados aos terceiros 
lugares. Foi definida também a Comissão Julgadora dos prêmios que ficou composta com os 
seguintes nomes: José Daniel Figueroa Villar, Sonia Cabral de Menezes, Edilberto Silveira, 
Alfredo Simas e Mário Engelsberg. Rosane San Gil ficará de suplente caso algum dos demais 
participantes não possa estar presente por algum motivo. Voltando ao assunto XI Encontro de 
Usuários de 2007, decidiu-se que para o Worshop : RMN na América do Sul, a ser realizado junto 
com o Encontro, as palestras poderão ser dadas em português, espanhol ou inglês de acordo com a 
preferência do palestrante. Figueroa confirmou a vinda do Prof. Hugo Cereceto como 
representante do Uruguai e que assim que passar a Jornada deveremos estar iniciando a tomada de 
preços de Hotéis para a realização deste evento. Em assuntos diversos Sonia comentou um e-mail 
enviado pelo associado José Dias de Souza Filho comentando saber que há ocasiões de sobra de 
dinheiro da CAPES que teriam que ser utilizadas rapidamente e que esta verba poderia ser 
utilizada para manutenção de equipamentos de RMN desde que a AUREMN tivesse esta lista de 
emergências para equipamentos do país. Figueroa ficou de contatar o Prof. Jairton para saber em 
detalhes como é o mecanismo de funcionamento desta verba e decidirmos a seguir o que a 
AUREMN poderá fazer. Figueroa comentou a seguir o e-mail mandado por Alviclér Magalhães 
sugerindo adotarmos página com maior segurança sempre que for permitida a inscrição em 
eventos da AUREMN com a utilização de cartões de crédito. Sugeriu também que a AUREMN 
deveria ter uma pessoa que entende um pouco mais de informática como intermediária na relação 
com a Empresa contratada para a confecção e manutenção da homapage. Sugeriu o nome de 
Francisco Gomes da Bioquímica médica da UFRJ para exercer este papel. Sonia irá também pedir 
ao Alviclér para testar se a homepage da AUREMN pode ser aberta em qualquer browser 
utilizado pelos associados. Não havendo mais assuntos a reunião foi encerrada marcando-se a 
próxima, para dia 27 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. 


