
 
 
 
 
 
 
ATA DA 184a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 
 

Às quatorze horas do dia vinte e sete de setembro de 2006, teve início a 184ª 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 183ª Reunião 
Ordinária que foi aprovada com algumas correções. O assunto tratado de imediato foram os 
cursos programados para 2007. Peter Seild ofereceu, como opção para o Módulo III, um curso 
sobre aplicação da RMN à Química Orgânica com ementa parecida com a que foi dada pelo Prof. 
José Dias de Souza Filho da UFMG no início de 2006 abordando experimentos em 2D. O 
oferecimento foi acatado por todos e Sonia solicitou à Rosane San Gil e a Peter Seidl que enviem 
as ementas para seus módulos respectivos para que possamos finalizar e divulgar a circular do 
Curso. Sonia mostrou também a ementa tentativa para o Curso de RMN de sólidos enviada pelo 
Prof. Jean-Paul Amoureux que esta organizando o mesmo. O Prof. Amoureux sugeriu que Sonia 
ministrasse uma das palestras do Curso que se refere à aplicações à catálise e solicitou um nome 
do Brasil para dar a parte de membranas de proteínas e biopolímeros. O nome de Sonia foi 
aprovado e Figueroa sugeriu o nome da Dr. Ana Carolina Zeri do LNLS para a parte de 
membranas. Sonia irá convidá-la. Quanto ao local deste curso no Rio, foi sugerido o SESC 
Copacabana que tem infra-estrutura de hospedagem e conferencia com preços baratos. Sonia 
pedirá a Sandra para verificar. O assunto a seguir foram as eleições para a Diretoria da AUREMN 
para o período 2007-2010. Foi eleita a Comissão Eleitoral que ficou assim constituída: Maria Inês 
Bruno Tavares (IMA/UFRJ)-Presidente, Rosana Garrido Gomes (PUC-Rio) e Eduardo Miguez B. 
da Silva (IMA/UFRJ). A Comissão enviará carta para toda a comunidade de RMN associada a 
AUREMN solicitando candidatos para compor a chapa para os cargos de Presidente, Vice-
Presidente, Secretário e Tesoureiro. As indicações serão aceitas até 16/10/2006. A partir daí se 
dará inicio a votação que será realizada por correio e os votos recebidos até o final de novembro. 
Os votos válidos serão apurados e a nova Diretoria deverá ser empossada no dia 11 de Dezembro 
de 2006 com um mandato de 4 anos. Sonia informou a seguir já ter entrado em contato com a 
Empresa Inffactor, indicada pela pessoa que construiu o banco de dados da AUREMN para 
agendar uma reunião com a Diretoria da AUREMN a respeito da Homepage da Associação. 
Foram discutidos os melhores dias para tal e Sonia ira convocar a reunião. Passou-se a seguir a 
avaliar a IX Jornada Brasileira que foi considerada muito boa no quesito palestras de convidados 
e os trabalhos apresentados pelos alunos e, como pontos negativos a baixa participação nas 
palestras e da qualidade de algumas apresentações orais. Discutiu-se que para não se 
descaracterizar as Jornadas se deixará livre para que as apresentações escritas sejam feitas em 
inglês ou português. Figueroa ira preparar o relatório final para ser enviado junto com as 
prestações de conta dos auxílios obtidos. Rosane San Gil levantou a questão dos valores das 
anuidades para 2007. Os valores cobrados em 2006 serão mantidos com desconto se pagos até 
15/01 e com acréscimo a partir desta data. Para o pagamento dos sócios empresa o prazo será 31 
de março e sócios no exterior pagarão US$50,00 pela anuidade de 2007. A seguir se passou aos 
relatos dos Comitês. Luzineide  informou a adesão de quatro novos Associados que, por terem as 
indicações necessárias, foram automaticamente aprovados. São eles: Rodrigo Moreira Verly, 
Seme Youssef Redá, Daniel Uchoa e Fabio Duarte Vilas Boas. O Comitê de Publicações, através 
de Figueroa, informou que se reunira no dia 03 de outubro. Naira, pelo Comitê de Informações e 
Estatística, informou que a atualização do cadastro de Equipamentos esta em andamento. Rosana 
Garrido, pelo Comitê de Nomenclatura ira colocar em tabela os termos novos cuja tradução foi 
aprovada juntamente com os anteriores já aprovados e enviara para todos pele rede. A seguir foi 
levantada a questão da maior participação das reuniões ordinárias da AUREMN por associados de 
fora do Rio através da colocação de uma web câmera, assunto levantado na Assembléia Geral da 
 



 
 
 
 
 
AUREMN. Foi aprovada a compra de uma web câmera para tal. Quanto ao XI Encontro de 
Usuários de RMN foi decidido que o dead line para envio de trabalhos será no dia 25 de fevereiro 
de 2007 e os valores de patrocínios para Empresas nacionais e estrangeiras foram mantidos os 
mesmos de 2005. O assunto discutido a seguir foram os palestrantes brasileiros a serem indicados 
como representantes do Brasil no II Encontro Iberoamericano,2007 em Tarragona, Espanha. 
Foram indicados: Tito Bonagamba (USP-São Carlos) e Fabio Almeida (Bioquímica Médica -
UFRJ). Figueroa irá consultá-los para saber se já podemos indicá-los para a Organização 
Internacional do evento. Quanto ao ISMAR 2010, Figueroa irá entrar em contato novamente com 
o Prof. Otaciro para verificar sua decisão quanto a assumir o papel de Chaiman do evento no 
Brasil. Não havendo mais assuntos a reunião foi encerrada marcando-se a próxima, para dia 25 de 
outubro de 2006 às 13:30 horas, na sala de reuniões da AUREMN, sala 445, IF/UFRJ, CCMN, 
Bloco A, Ilha do Fundão, RJ. 


