ATA DA 183a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às quatorze horas do dia vinte e sete de julho de 2006, teve início a 183ª 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 Eduardo Miguez. A reunião foi iniciada com a leitura da ata da 182ª Reunião
Ordinária que foi aprovada com algumas correções. O assunto tratado de imediato foram as
pendências da reunião anterior cujo status foi reportado pelo encarregado de cada uma delas.
Figueroa reportou que o Prof. Joel Alderete aceitou participara da Comissão Cientifica do
Encontro da AUREMN em 2007. O Prof. Cláudio Dalvitt (Italia), palestrante convidado, embora
tenha aceito, ainda não deu sua palavra final e o Prol. Hills (UK) também ainda não deu resposta.
Quanto a questão da aceitação por parte do Prof. Otaciro Nascimento (UFSCAR) para Chairman
da proposta a ser apresentada pelo Brasil para sediar o ISMAR 2010, Figueroa fará novo contato
pessoal antes de prosseguirmos com o assunto. Figueroa também contatou o Prof. Jairton da
CAPES sobre a questão levantada pelo associado José Dias de Souza Filho (UFMG) sobre
utilização de sobras de dinheiros de projetos para manutenção de equipamentos de RMN.
Informou que isto não esta mais sendo aplicado e que a sobra de dinheiro de projetos a CAPES
está utilizando de uma outra maneira. Luzineide, pelo Comitê de Novos Associados, reportou a
inclusão de Rômulo Tenório aceito por ter as indicações necessárias. Quanto a Homepage, Sonia
informou que, em relação a IX Jornada, a Anjos Produções já realizou tudo o que foi combinado
com a AUREMN, faltando o combinado em relação a pagina de filiação que será terminado após
a Jornada. Informou ainda que, por idéia da Rosane San Gil, ira contatar a Empresa que fez o
Banco de dados da AUREMN na tentativa de viabilizar uma alternativa para a substituição da
Anjos após o término por parte desta Empresa, das tarefas já pagas pela AUREMN. Figueroa irá
entrar em contato com o associado Francisco Gomes da UFRJ para ver se ele poderá servir de
ponte entre a AUREMN e a nova firma contratada para desenvolver e manter a Homepage. O
assunto a seguir foi a IX Jornada Brasileira de RM e mini-cursos. Sonia informou que devera
receber a tempo os livros do Prof. Malcolm Lewitt que serão os prêmios para os terceiros lugares
dos melhores trabalhos de estudantes nas categorias Iniciação Cientifica e Doutorado. Informou
ainda que esta tudo certo para os prêmios para os segundos lugares por parte da Bruker e da
Varian. Sonia fará últimos avisos importantes aos participantes pela rede da AUREMN. Também
irá enviar a todos o programa final do evento alem de solicitar a Anjos para colocá-lo disponível
na Homepage. Verificou-se a seguir todo o material a ser levado a Recife que foi distribuído entre
os participantes da reunião que terão responsabilidade direta por deixá-los na Secretaria do evento
ate domingo, dia 06 de Agosto. Rosane informou a seguir a situação dos auxílios recebidos. A
AUREMN recebeu o auxilio integral da CAPES e da FACEPE e ainda R$ 8000,00 do CNPq.
Foram repassados um a um, os palestrantes convidados e professores de mini-cursos que
receberão auxílios para passagens e estadia. Figueroa solicitou a Rosane San Gil a compra de 2
laser pointers que serão da AUREMN, para não haver problemas durante as palestras e
apresentações. Sonia ira enviar ao Prof. Mario Englesberg um e-mail lembrando a ele que devera
preparar discurso de abertura e de encerramento como Chairman local do evento, alem de
apresentar o Prof. Warren. O programa da IX Jornada foi passado dia após dia e item após item
para verificar se algo ainda faltava ser decidido. Para a Assembléia Geral, Sonia trouxe a pauta
previa que foi aprovada e que será também informada aos Associados via rede com a
antecedência necessária. Eduardo informou que terminou o inventario da Biblioteca da AUREMN
e solicitou a Sonia que verificasse junto a John Wiley se a assinatura da Concepts of Magnetic
Resonance da direito a acesso on line à revista, o que facilitaria o envio de artigos aos associados
que os requerem. O assunto a seguir foram os Cursos da AUREMN 2007. Foram decididas as
datas do modulo I, básico, que será realizado de 29/01/07 a 31/01/07 pelo Prof. Peter Seidl, o

modulo II, teoria de RMN pelo Prof. Figueroa, que será dias 01 e 02/02 e 05 e 06/02/07. Teremos
pelo menos 2 módulos III entre 07 e 09/02/07. O primeiro, sobre RMN de sólidos a ser dado pelas
Profs. Rosane San Gil e Sonia M. Cabral de Menezes e o segundo sobre entendimento de
seqüências de pulsos a ser dado novamente pelo Prof. Fabio Almeida diante do sucesso do
anterior. Sonia solicitou a seguir, a pedido do Prof. Robin Harris, nomes de especialistas em
RMN da América Latina que poderiam criticar o trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho da
IUPAC (da qual Sonia faz parte), sobre referencias em RMN no estado líquido e sólido. Foram
sugeridos, em principio, os seguintes nomes: Figueroa (IME, RJ), Rosane San Gil (IQ/UFRJ),
Euzébio Juariste (México), Peter Seidl (EQ/UFRJ) e Ruben Conterás (Argentina). Como assunto
final, Rosana Garrido falou sobre a inclusao de Luiza Araújo no Comitê de Nomenclatura e
também sobre o programa multi-termo a ser utilizado como ferramenta pelo Comitê. Não
havendo mais assuntos a reunião foi encerrada marcando-se a próxima, para dia 27 de setembro
de 2006 às 13:30 horas, na sala de reuniões da AUREMN, sala 445, IF/UFRJ, CCMN, Bloco A,
Ilha do Fundão, RJ.

