ATA DA 185a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às quatorze horas do dia vinte e cindo de outubro de 2006, teve início a 185ª 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, Luzineide Tinoco, Rosana Garrido, Maria Inês Bruno Tavares,
Peter Seidl, Sandra Mello e Camila Barros Mansur. A reunião foi iniciada com a leitura da ata da
184ª Reunião Ordinária que foi aprovada com algumas correções. Os assuntos pendentes da ata
anterior foram em seguida tratados. Figueroa confirmou a aceitação por parte dos Drs. Tito
Bonagamba e Fabio Almeida para serem indicados como possíveis palestrantes para representar o
Brasil no II Encontro Ibero-americano de RMN a ser realizado em Tarragona, Espanha em 6 de
julho de 2007. As áreas de atuação de cada um são Técnicas avançadas para o estudo de
polímeros no estado sólido e Biomoléculas no estado líquido respectivamente. Sonia ira enviar a
indicação para o Dr. Michel Pons, Chairman e Organizador do Encontro. Figueroa informou que
o Prof. Otaciro esta tendendo a aceitar ser o Chairman do ISMAR 2010. Sonia informou que
esteve na Unicamp e que a Prof. Anita Marsaioli estaria de acordo em ser a Chairperson deste
Congresso caso o Prof. Otaciro não esteja de acordo. Sonia propôs a Figueroa que convide os dois
para liderarem o evento já que um e físico e o outro químico. A idéia foi aceita por todos A seguir
passou-se aos relatos de cada Comitê. O Comitê de novos associados não apresentou nenhum
candidato. Figueroa ficou de cobrar indicação de 3 novos candidatos que não os enviaram
juntamente com a ficha de filiação. O Comitê de Publicações informou que os números do Annals
até 2005 já estão todos revisados pelo Comitê Editorial e já foram enviados para a revisão do
inglês. Os números de 2004 estão com Rosane San Gil para uma última revisão. Inês informou
ainda que estará em breve solicitando trabalhos para os 3 números de 2006 da revista. Figueroa
autorizou a publicação imediata dos números de 2003. Sandra informou que o Vol 3 do livro
Fundamentos e Aplicações da RMN ainda se encontra com o autor para uma ultima revisão.
Figueroa informou que o volume sobre DOSY irá andar mais depressa já que será continuado por
Alexandre Souza da UFPI que trabalhou com a Profa. Anita Marsaioli no assunto. Rosana
Garrido fez a seguir o relato pelo Comitê de Nomenclatura. Após a exposição verificou-se que a
tradução de alguns termos ainda precisam de mais discussão e voltarão a ser discutidos no âmbito
da Comissão e dos Associados da AUREMN. Maria Inês, pela Comissão Eleitoral, informou a
seguir que o processo eleitoral já foi iniciado e esta correndo no prazo. Como não houve
indicações para nenhum dos cargos da Diretoria as cédulas eleitorais com a chapa única candidata
já foi preparada para ser enviada por correio no início de novembro. O assunto tratado a seguir foi
a proposta da Inffactor para assumir a Homepage da AUREMN. Após discussão todos acharam
que o valor mensal deveria ser diminuído para viabilizar a contratação desta Empresa. Sonia
informou que conseguiu junto a Petrobras um valor para pagamento do serviço inicial de
colocação da Homepage no ar. Sonia ficou de marcar uma nova reunião com a Inffactor para os
acertos finais. A reunião será, em principio, na terça- feira dia 31 às 12:30 horas. Sonia, a seguir
solicitou de Sandra um relato sobre as prestações de contas pendentes. Sandra informou que as do
evento de 2005, a da FINEP já foi enviada e que faltava a FAPERJ autorizar um remanejamento
de verba para que este orçamento fosse fechado. Isto já aconteceu mas Sandra depende da
chegada de Rosane San Gil do exterior para que esta prestação seja encerrada. Quanto a Jornada
de 2006, para encerrar a prestação da CAPES falta o relatório técnico do evento que será enviado
em breve por Figueroa. Para encerrar CNPq e FACEPE, Sandra depende do envio por parte de
Figueroa de algumas informações para fechar as prestações. Quanto à TWA, deveremos perder o
patrocínio porque muitos convidados deixaram de enviar cópia de passagens e não pudemos
assim, comprovar as despesas e utilizar o auxílio concedido. A seguir tratou-se do XI Encontro de
Usuários de RMN. Sonia solicitou a Sandra que enviasse carta solicitando o patrocínio da
Petrobras de imediato. Ficou de informar valor e qual o palestrante a ser financiado por esta

Empresa. Sandra informou que já esta fazendo levantamento de preços junto aos Hotéis
localizados no litoral entre Rio e São Paulo. Sonia discutiu as informações a serem colocadas na
primeira circular do evento. Figueroa solicitou uma copia eletrônica para opinar sobre a mesma
antes desta ser enviada para xerox. Foi discutida uma alternativa de nomes para o Prof. Hills já
que o Dr. Colnago não conseguiu aceitação do mesmo para vir ao evento e liberou a Comissão
Organizadora para a escolha de novo nome. Decidiu-se que este nome será de um especialista em
RMN no estado líquido e de preferência na área de fármacos que está em plena evolução. O nome
ficou de ser pensado e discutido por e-mail antes mesmo da próxima reunião. Quanto aos Cursos
de Fevereiro, foram discutidas as formas possíveis de pagamento que irão constar da Circular a
ser enviada em breve. Sonia informou ter introduzido preços especiais para todo o tipo de
estudantes mesmo não sócios. Peter solicitou uma cópia eletrônica da mesma que será enviada
por Sonia. Para o Curso de sólidos de Maio de 2007, que esta sendo organizado por Sonia e o
Prof. Jean-Paul Amoureux (Universidade de Lille), Sonia informou que o programa esta pronto.
Decidiu-se enviar uma circular separada para o mesmo. Sandra irá montá-la com uma capa
diferente da dos Cursos de Fevereiro. Foram discutidos preços e formas de pagamento para este
curso. As datas para o pagamento parcelado deverão coincidir com as do XI Encontro para
facilitar. Também foram colocados preços diferenciados para estudantes. Sandra tentará viabilizar
sala na UFRJ localizada na Praia Vermelha para este curso. Em assuntos diversos Sonia sugeriu
que após a eleição da nova Diretoria se definisse muito bem as atribuições de cada membro da
diretoria para não sobrecarregar a ninguém. Figueroa sugeriu a criação de um coordenador de
Cursos que foi aprovado por todos. Não havendo mais assuntos a serem tratados,a reunião foi
encerrada marcando-se a próxima, para dia 16 de novembro de 2006 às 13:30 horas, na sala de
reuniões da AUREMN, sala 445, IF/UFRJ, CCMN, Bloco A, Ilha do Fundão, RJ.

