
ATA DA 188a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS 
DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
Às treze horas do dia onze de janeiro de 2007, teve início a 188ª Reunião Ordinária Aberta da 
AUREMN, realizada na sala 624 do Instituto de Química da UFRJ. Estavam presentes José Daniel 
Figueroa Villar, Sonia M. C. Menezes, Rosane San Gil, Luzineide Tinoco, Peter Seidel, Camila de 
Mansour, Naira Machado, Sandra Melo, Claudia J. Nascimento e Maria Inês Bruno Tavares. A 
reunião foi iniciada com a leitura da ata da 187ª Reunião Ordinária que foi aprovada com pequenas 
correções. Os assuntos pendentes da ata anterior foram em seguida tratados. Figueroa informou que 
já tem a confirmação do Prof. Otaciro para participar como chairman da área de Física no ISMAR 
2010. Sonia já passou as informações sobre o chairmans e a data do evento para Giotto e para 
Sandra. Figueroa informou que o livro do Ney já está sendo finalizado. O convênio entre a AUREMN 
e o CNPq já foi devolvido assinado pelo presidente do CNPq e o Figueroa está aguardando a carta 
autorizando a abertura da conta. Rosane informou que a prestação de contas com a FAPERJ está 
dependendo apenas do fechamento da conta no banco Itaú. Naira levou as cotações para aquisição 
de um datashow e uma impressora para a AUREMN e foi aprovada a compra de um EPSON 54 e 
uma impressora HP multifuncional no site da Submarino, que será feita pela Sonia. Sonia informou 
que o Prof. Helmut Eckert  aceitou participar da sessão Estado da Arte no XI NMR Users Meeting. 
Dando seqüência aos itens da pauta Luzineide fez o relato do comitê de Novos Sócios com a 
aprovação dos seguintes sócios: Angela Malheiros, Diorge Paulo de Souza, Ana Carolina de Mattos 
Zeri, Fábio Alves Zuim, Luciana Bernardo Peixoto, Amanda da Silva Beserra, Ismene Moreno 
Catapano, Nathaly Bastos da Silva, Jose Ricardo Murari Pires, Katyuscya Veloso Leao e Daniela 
Garcia Dantas. No relato do comitê de publicações Sandra informou que o livro do Ney seria enviado 
para a gráfica na próxima semana. Figueroa informou que o livro sobre DOSY está quase pronto e 
que irá também incluir NOEpump dando uma orientação para a parte de interações intermoleculares. 
Rosane apresentou a “boneca” do último número do Annals, mas que ainda precisa de correções na 
parte gráfica e informou que o número 1 de 2004 já está pré-montado com dois artigos em revisão de 
inglês e quinze letters já prontos. O número 2/2004 ainda está todo em revisão de inglês e o número 
1 de 2005 já está pronto. Para 2005 serão feitos dois números com os 16 artigos disponíveis. Como 
estão faltando artigos para os números de 2006, Maria Inês vai selecionar resumos do X NMR Users 
Meeting para completar os números de 2006 com letters. Rosane solicitou que os índices dos Annals 
fossem incluídos com urgência na nova home page. Não havendo mais relato dos comitês passou-se 
para o item cursos 2007. Peter solicitou que as cópias das apostilas do seu curso fossem otimizadas. 
A análise dos números de inscrições revelou que haviam poucas inscrições para os módulo II, IIIA e 
IIIC. Ficou decidido que somente seriam dados os módulos que tivessem mais de 5 inscritos. Sonia 
ficou de divulgar que o módulo IIIC de RMN no estado sólido é pré-requisito para o curso Solid State 
NMR que acontecerá em maio de 2007. O local para este curso ainda não está definido pois o custo 
para realizá-lo em hotéis está muito alto. Sonia sugeriu que o curso fosse feito na sede do CRQ, que 
fica no Centro do Rio e ficou de verificar esta possibilidade. Caso não seja possível fazer o cuso no 
CRQ, Sandra vai tentar reservar o auditório no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, na Urca. O 
próximo ponto da pauta a ser discutido foi o XI Encontro. Sandra informou que como o formulário 
para pedir reconsideração sobre a aprovação de somente R$ 15.000,00 para o Workshop da 
América do Sul não estava disponível, foi enviada uma carta para o CNPq que ainda estava sem 
resposta. A solicitação de outro auxílio deverá ser feita especificamente para o XI NMR Users 
Meeting e por outro pesquisador, já que não é dado auxílio duas vezes para o mesmo evento. 
Sandra informou que as solicitações de auxílio para a CAPES e a FAPERJ já foram enviadas e que a 
FINEP ainda não abriu edital. Sonia relatou que a AUREMN tem no momento um total de R$ 
73.000,00 para a realização do encontro de 2007, considerando o auxílio do CNPq e o patrocínio de 
empresas. Quanto ao III Iberoamericano em Tarragona, Figueroa informou que o Tito não poderá 
participar ficando o Fabio Almeida como a indicação da AUREMN de palestrante brasileiro. Naira e 
Sonia apresentaram preços de pacotes para Tarragona, tendo os mais acessíveis um custo total em 
torno de R$ 2.200,00. Em assuntos diversos Figueroa entregou para Sandra arquivar o formulário 
SAUX com a prestação de contas e a carta da CAPES com a de aprovação da prestação de contas 
do X Encontro. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada, marcando-se 
a próxima, para dia 15 de fevereiro de 2007 às 14:00 horas, na sala de reuniões da AUREMN, 
Instituto de Física/UFRJ, 4º andar sala 445, Ilha do Fundão, Cidade Universitária. 


