
ATA DA 187a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS 
DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
Às dez horas do dia onze de dezembro de 2006, teve início a 187ª Reunião Ordinária Aberta da 
AUREMN, realizada na sala de reuniões da Seção de Química do Instituto de Militar de Engenharia, 
3º andar, Praça General Tibúrcio, 80 - URCA, RJ. Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar, 
Sonia M. C. Menezes, Luzineide Tinoco, Rosana Garrido, Peter Seidel, Camila de Barros Mansour, 
Naira Machado, Sandra Melo, Maria Inês Bruno Tavares e Eduardo Miguez. A reunião foi iniciada 
com a leitura da ata da 186ª Reunião Ordinária que foi aprovada com algumas correções. Os 
assuntos pendentes da ata anterior foram em seguida tratados. Figueroa informou que a Profa. Anita 
Marsaioli aceitou o convite para ser chairwoman como representante da área de Química no ISMAR 
2010 e que o Prof. Otaciro ainda não havia confirmado sua participação como chairman 
representando a área de Física. Sonia ficou de passar estas informações para o Marcus Giotto que 
deverá defender a candidatura do Brasil para realizar este evento em São Paulo em 2010, no 
próximo evento do ISMAR que será em Taiwan em 2007. Ficou acertado entre os presentes que a 
data mais apropriada para a realização do ISMAR 2010 seria a última semana de julho de 2010, 
entre os dias 25 e 29 de julho e que a Jornada de Ressonância Magnética deste ano seria realizada 
no dia 30 de julho logo após o ISMAR. A próxima pendência da ata anterior discutida foi sobre o  Vol. 
3 do Livro Fundamentos e Aplicações da RMN do Prof. Ney Vugman. Figueroa informou que não 
tinha informações sobre o livro porque não havia  conseguido entrar em contato com o Ney.  Sandra 
informou que já está finalizando o livro e que o mesmo deverá estar pronto para os cursos de 
fevereiro. Sonia informou que a Inffactor  esta trabalhando na nova homepage com a previsão de que 
a mesma entre no ar no mês de janeiro de 2007. Sonia solicitou que Naira acumule os comitês de 
Estatística e de Novos Sócios que assuma o contato com a Inffactor para a organização da parte de 
Novos Sócios na home page. Naira aceitou e ficou de entrar em contato com Renato, responsável 
pela home page na Inffactor, para marcar uma reunião. Sandra irá ficar responsável por cuidar da 
homepage com relação aos cursos e eventos e Luzineide irá cuidar das demais áreas. Quanto a 
prestação de contas pendentes do X Encontro Sandra informou que para a prestação de contas com 
a FAPERJ só está faltando a assinatura da Rosane. Figueroa informou que prestação de contas com 
a CAPES da IX Jornada já foi enviada.  Não havendo mais pendências da ata anterior a serem 
discutidas passou-se aos pontos da pauta desta reunião. Iniciou-se a discussão sobre os cursos de 
2007 com a confirmação dada pela própria Camila de que aceita atuar como coordenadora dos 
Cursos da AUREMN. Camila solicitou que lhe seja dado um apoio inicial até que ela se familiarize 
com as necessidades desta tarefa. Sonia prontamente se ofereceu para trabalhar junto com a Camila 
e lhe passar todas as informações necessárias. Em seguida discutiu-se sobre as bolsas a serem 
dadas para os cursos de jan/fev de 2007. Ficou acertado entre todos os presentes que a AUREMN 
iria continuar seguindo os mesmos critérios dos anos anteriores e que seria dada uma bolsa para 
estudante por instituição. Também ficou acertado que a AUREMN iria aceitar que sócios que 
estiverem com débito anterior a 2005 poderão se inscrever como Novos Sócios. Sonia ficou 
encarregada de providenciar uma nova divulgação dos cursos de jan/fev no boletim da SBQ. Naira 
ficou de fazer cotação de preços de Datashow e impressora multifuncional e Figueroa e Luzineide 
ficaram encarregados de comprá-los juntamente com uma câmera para vídeo conferência e 
apontadores lazer. O próximo ponto da pauta a ser discutido foi sobre o XI Encontro. Figueroa 
informou que já tem a confirmação do Maurizio Pellechia como palestrante mas que o Hugo 
Cerecetto, mesmo após várias cobranças, ainda não havia enviado seu currículo. Figueroa informou 
que o CNPq aprovou somente R$ 15.000,00 para o Workshop da América do Sul que será realizado 
juntamente com XI Encontro. Figueroa falou que este valor corresponde somente a metade dos 
valores já aprovados para eventos anteriores e por isso, irá fazer uma solicitação de recursos extra 
ao CNPq, especificamente para o XI Encontro. O contrato entre o CNPq e a AUREMN para a 
liberação do recurso aprovado já foi enviado. Sonia informou que o Eduardo Azevedo sugeriu que o 
Prof. Helmut Hekut, que estará no Brasil durante o evento e é da área de toria de RMN no estado 
sólido, seja conviadado para dar uma palestra durante o XI Encontro. Figueroa sugeriu contactá-lo 
para que ele dê uma palestra na sessão Estado da Arte e que ele poderia substituir algum 
palestrante que falte. Figueroa sugeriu que somente fosse permitido que os patrocinadores dessem 
palestra durante este evento se estiverem contribuindo com a cota máxima, o que foi aceito por 
todos. Com relação ao Encontro Iberoamericano em Tarragona, Espanha 2007, Figueroa solicitou 
que sejam feitas, o mais breve possível, as cotações dos pacotes de viagem junto às agências de 
turismo. Ficou combinado entre todos que as diversas cotações deveriam ser apresentadas na 
reunião de fevereiro. Quanto ao Comitê de novos sócios foram aceitos os nomes de Renata Agneli e 
Ricardo Moreira Borges por terem as indicações necessárias. Sendo esta a última reunião de 2006, 
foram apresentados os relatos dos Comitês pelos seu respectivos responsáveis. No relato da 
secretaria, Sonia informou que no ano de 2006 foram realizadas 10 reuniões ordinárias abertas e 02 



assembléias gerais (23 e 24ª). Foram dados os 4 cursos básicos da AUREMN em fevereiro de 2006  
(Módulo I: “INTRODUÇÃO À Ressonância Magnética (Multi)Nuclear”  – Prof. Peter Seidl (EQ/UFRJ) 
– 06 a 08/02/2006 –  20 alunos; Módulo II: “ TEORIA BÁSICA DE RMN” – Prof. José Daniel Figueroa 
Villar (IME) – 09 a 14/02/2006 – 07 alunos; Módulo IIIA: “RMN APLICADA A PRODUTOS NATURAIS 
E  SÍNTESE”- Prof. José Dias de Souza Filho (Dept.Quimica/UFMG) – 15/02 a 17/02/2006- 13 
alunos; Módulo IIIB: “ENTENDENDO SEQÜÊNCIAS DE PULSO” – Profª Fábio Almeida (Bioquímica 
Médica/UFRJ) – 15 a 17/02/2006 – 10 alunos). Foram dados 5 mini-cursos na IX Jornada de RM em 
Recife (Mini-Curso 1: Escolhendo a Melhor Seqüência de  Pulsos - Profa. Luzineide Wanderley 
Tinoco (NPPN/UFRJ)-Nº Alunos: 16; Mini-Curso 3: Dinâmica de Pequenas Moléculas  por RMN - 
Prof. Ricardo L. Longo (DQF/UFPE)- Nº Alunos: 9; Mini-Curso 4: Imagens por RMN e Ralaxometria - 
Profs. Daniel Pusiol (Universidade de Córdoba- Argentina)  e Ricardo Emanuel de Souza (DF/UFPE)-
Nº Alunos: 5; Mini-Curso 5: Gradientes de Campo Magnético em RMN-Prof. Fernando Hallwass 
(DQF/UFPE)-Nº de Alunos: 7; Mini-Curso 6: Utilização de Métodos Avançados de RMN para o 
Estudo de    Polímeros-Profs. Tito J. Bonagamba e Eduardo R. de Azevedo (IFSC/USP)-Nº Alunos: 
13). Sonia informou que a IX JORNADA BRASILEIRA DE RMN realizada de 09 a 11/08/2006 no 
MAR HOTEL RECIFE, PE teve 90 participantes, 8 palestras convidadas, 20 apresentações orais e 
foram apresentados 35 pôsters. De acordo com o relato da tesouraria, feito pela Sonia, a AUREMN 
finalizou o ano de 2006 com um total de 266 associados, com 130 (48,9%) em dia com a anuidade. 
Sonia informou também que a AUREMN terminou o ano de 2006 com um saldo de R$ 44.232,83 (em 
11/12), já descontadas as despesas básicas da AUREMN como serviços de secretaria e a assinatura 
da revista Concepts in NMR. Em seguida, Naira iniciou o ralato do Comitê de Informações e 
Estatísticas apresentou como está a distribuição dos 266 associados da AUREMN no Brasil  e no 
exterior e que a AUREMN conta atualmente com 10 sócios empresa ativos. Em seguida Naira 
apresentou a distribuição dos 74 espectrômetros de RMN supercondutores por fabricante, por 
frequência e por estados. No relato do Comitê de Biblioteca, Eduardo Miguez relatou que já 
disponibilizou pela rede da AUREMN as normas para solicitação de livros e que já está disponível na 
biblioteca o livro doado pelo Prof. Edilberto. No relato do comitê de Nomenclatura, Rosana informou 
que já foram traduzidos 31 termos e que há 4 ainda pendentes. Rosana solicitou que fossem 
incluídos “links” na página da AUREMN para as informações dos Comitês, o que foi aceito por todos 
e será solicitado para inclusão futura. No relato do Comitê de Publicações, feito pela Maria Inês, foi 
informado que já está em andamento a organização dos números do Anals de 2006 e 2007. 
Após os relatos dos Comitês, Sonia apresentou um documento descrevendo as tarefas que cada 
membro da diretoria e dos comitês devem cumprir, além das previstas no Estatuto. O documento 
ficou para ser lido por todos e discutido na próxima reunião ordinária. Não havendo mais assuntos a 
serem tratados, a reunião foi encerrada, marcando-se a próxima, para dia 11 de janeiro de 2007 às 
14:00 horas, na sala de reuniões da realizada na sala de reuniões da AUREMN, Instituto de 
Física/UFRJ, 4º andar sala 445, Ilha do Fundão, Cidade Universitária, RJ e deu-se início à  24a. 
Assembléia Geral para a posse da nova Diretoria. 


