
ATA DA 189a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
Às quatorze horas do dia quinze de fevereiro de 2007, teve início a 189ª Reunião Ordinária Aberta da 
AUREMN, realizada na sala 445 do Instituto de Física da UFRJ. Estavam presentes José Daniel 
Figueroa Villar, Sonia M. C. Menezes, Rosane San Gil, Luzineide Tinoco, Rosana Garrido, Camila de 
Mansour, Naira Machado, Maria Inês Bruno Tavares e Eduardo Miguez.  A reunião foi iniciada com a 
leitura da ata da 188ª Reunião Ordinária que foi aprovada com pequenas correções. Em seguida, 
iniciaram as discussões sobre a home page da AUREMN para que o Renato Goulart, respónsável 
pela montagem da home page, pudesse ser liberado logo em seguida. Foi solicitado ao Renato 
Goulart que os membros da diretoria tivessem acesso, através de senha, às informações sobre os 
inscritos no XI NMR Users Meeting. Naira informou que o controle dos novos sócios ainda está sendo 
feito de forma manual, pois foi dada prioridade aos itens relacionados ao XINMRUM. Renato 
informou que a partir do dia 22 de fevereiro já estará disponível na página a parte de filiação com 
acesso on line ao banco de dados dos sócios. Foi solicitado ao Renato que disponibilizasse a ficha 
de inscrição para o curso de RMN no estado sólido na home page. Figueroa solicitou que a parte da 
página referente à avaliação dos trabalhos para o XINMRUM tivesse o mesmo formato da SBQ. 
Finalizadas as discussões sobre a home page, a reunião prosseguiu com os assuntos pendentes da 
ata anterior. Sonia informou que já foi acertada com o CRQ a locação do auditório para 50 pessoas 
pelo custo de R$ 600,00 para o curso de RMN de Sólidos. Com relação à organização do curso de 
RMN de sólidos está faltando a reserva de hotel para os professores do curso que será feita pela 
Sandra. Na discussão sobre o curso ficou definido que sendo teórico não haverá limitação do número 
de vagas e que não haverá bolsas para este curso. Sobre a solicitação de mais recursos para a 
organização do XINMRUM, Figueroa informou que o CNPq respondeu negativamente e que ainda 
não tem a carta do CNPq para a abertura da conta. Finalizadas as pendências da ata anterior foi 
dada seqüência aos itens da pauta. Naira fez o relato do comitê de Novos Sócios com a aprovação 
de 14 novos sócios: Kelvin Stevens Espinola López, Alessandra Campbell Pinheiro, Ingrid Bertoni de 
Toledo, Graziella Penha Claudino, Anna Carolina Perssonelli Serra, Marcus Vinícius Giotto, Luis 
Gabriel Valdivieso Gelves, Ildomar Alves do Nascimento, Gregório Couto Faria, Glaucia Melina 
Squizato Pinheiro, Gisele de Freitas Gauze,  Sonia Letichevsky,  Luciano Morais Lião, Renata Mayer 
Barbosa. No relato do comitê de publicações, Rosane informou que já estão disponíveis na home 
page os índices dos Annals of Magnetic Resonance já publicados, que o número dois de 2003 do 
AMR está sendo impresso e que os números de 2004 e 2005 estarão prontos para irem para a home 
page até a data do XINMRUM. Maria Inês informou que só tem 4 artigos para os números de 2006 e 
que está selecionando 20 resumos do XNMRUM e irá pedir autorização dos autores para publicação. 
Maria Inês sugeriu incluir os trabalhos concorrendo ao prêmio da IX Jornada de RM, mas não foi 
aceito por serem trabalhos em português e muito extensos. Maria Inês vai solicitar aos autores que 
enviem uma versão reduzida em inglês. Figueroa sugeriu que sejam feitos convites solicitando o 
envio de mini-revisões para aumentar o número de trabalhos da revista. Inês ficou de fazer um 
convite geral pela rede da AUREMN e de fazer convites individuais. No relato do comitê da 
Biblioteca, Eduardo informou que solicitou a editora a doação dos livros: 100 and more NMR 
experiments e 150 and more NMR experiments e que o primeiro já havia chegado. Eduardo ficou de 
passar os dados do livre para Sônia catalogar no banco de dados da AUREMN. Figueroa pediu ao 
Eduardo que fizesse uma solicitação, via rede, das teses e dissertações em RMN para serem 
enviadas para a AUREMN de forma eletrônica. No relato do comitê de Nomenclatura, Rosana 
informou que os 4 termos que estavam pendentes já foram aprovados pela comissão e serão 
submetidos para a comunidade via rede para aprovação. Não havendo mais relato dos comitês 
passou-se para o item cursos 2007. Sonia informou que a Profa. Anne Lesage não poderá vir e será 
substituída pelo Prof. Guido Pitacudo. Figueroa solicitou informações sobre o número de 
interessados no curso e Sonia disse que tem pelo menos 10 pessoas interessadas. Sonia ficou de 
pedir aos professores que enviem suas apostilas com antecedência. Sobre os cafés e lanches a 
serem oferecidos nos intervalos das aulas Sonia ficou de verificar se o serviço pode ser oferecido 
pelo CRQ. O próximo ponto a ser discutido neste item foi a avaliação dos cursos de jan/fev de 2007. 
Luzineide leu uma mensagem do Prof. Peter Seidl solicitando um agradecimento formal da AUREMN 
à Escola de Química pela concessão das salas para a realização dos cursos. Peter também pediu 
que fosse incluída a carga horária dos cursos nos certificados e que fossem dadas declarações de 
participação aos monitores dos cursos. Em seguida Figueroa leu os formulários de avaliação dos 
Módulos II, IIIA e IIIC. As principais sugestões foram: Módulo II – curso mais longo, apostila entregue 
com antecedência, aulas de exercícios, quadro grande; Módulo IIIA – parte experimental, curso 
itinerante, curso mais longo; Módulo IIIC – crítica ao local UFRJ, exercícios feitos em salas 
apropriadas para trabalho em grupo, visualização de moléculas em 3D. Rosane relatou que o custo 
com café e lanches oferecidos nos intervalos das aulas foi de R$ 1.500,00 (20 coffebreaks para 20 
alunos). O próximo ponto da pauta a ser discutido foi o item Eventos. Naira apresentou três 



propostas de orçamento para a viagem a Tarragona em julho de 2007, que incluiam a passagem 
aérea, estadia (8 noites), transfer aeroporto-hotel-aeroporto, seguro saúde (obrigatório). Após 
análises de preços e qualidade dos hotéis, ficou decidido que a agência responsável pelo pacote 
seria a Elam Tour. Com relação ao XINMRUM Sonia ficou de solicitar a Sandra que enviasse carta 
convite formal a todos os participantes. Luzineide ficou de enviar e-mail aos palestrantes solicitando 
o envio dos abstracts e que todos eles façam suas inscrições na home page, com a opção de wire 
transfer como forma de pagamento.  Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi 
encerrada, marcando-se a próxima, para dia 15 de março 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. 


