ATA DA 190a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS
DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às quatorze horas do dia quinze de março de 2007, teve início a 190ª 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 e Eduardo Miguez. A reunião foi iniciada com a leitura da ata da 189ª
Reunião Ordinária que foi aprovada com pequenas correções. A reunião iniciou com uma discussão
sobre a necessidade de ser discutir como um tópico separado os assuntos pendentes da ata anterior.
Ficou decidido que os assuntos pendentes serão discutidos dentro dos seus itens correspondentes
na pauta. Dando seqüência aos itens da pauta, Naira fez o relato do comitê de Novos Sócios com a
aprovação de 07 novos sócios: Cléria Mendonça de Moraes, Antonio Flavio de Carvalho Alcântara,
José Fabian Scheneider, Pedro Renato Anizelli, Lina Constanza Navarro Quintero, Renata
Mendonça Araújo e Luiz Silvino Chinelatto Junior. No relato do comitê de publicações, Figueroa
informou que o Livro sobre DOSY escrito pela Anita e colaboradores já foi encaminhado para o corpo
editorial, que conta com a participação do Carlos Pacheco, do Luiz Colnago, do Eurico Cabrita e da
Luzineide. Rosane informou que o número 2 de 2003 do AMR está na gráfica e estará pronto até o
XINMRUM e que o número 1 de 2004 está quase pronto para ser paginado, pois está aguardando a
revisão de um artigo. Os resumos dos números 2 e 3 de 2004 estão com muitos erros de inglês e vão
demorar um pouco mais para ficarem prontos. O número 1 de 2005 do AMR está sendo paginado, e
o número 2 vai para a revisão de inglês. Está previsto que os índices dos números de 2004 e 2005
estejam prontos até maio. Figueroa solicitou que os PDFs dos números que já estiverem revisados e
paginados sejam disponibilizados na página da AUREMN. Figueroa solicitou que fossem redigidos os
editoriais para os números dos AMR que estiverem prontos e Rosane pediu que ele se encarregasse
desta parte. Rosane sugere que se busque como conseguir dar numeração DOI (Digital Object
Identification) aos artigos submetidos ao AMR. No relato do comitê da Biblioteca, Eduardo informou
que já recebeu a doação dos livros: 100 and more NMR experiments e 150 and more NMR
experiments. No relato do comitê de cursos Camila informou que já havia recebido todo o material
que estava pendente referente aos cursos jan/fev. Peter reiterou que não aceita alunos ouvintes no
seu curso, pois como estes não se envolvem com as atividades acabam atrapalhando o andamento
do curso. Alguns alunos que participaram dos cursos estão solicitando um certificado de
aproveitamento. Figueroa sugere que sejam dados somente o certificado com conceito, caso o aluno
faça uma prova, ou de participação, como sempre vinha sendo feito pela AUREMN. Rosane pediu
para Peter transformar as notas de aproveitamento em conceito. No relato do comitê de
Nomenclatura, Rosana informou que os termos foram submetidos para a comunidade via rede para
aprovação com um prazo até 4 de abril para a decisão final. O próximo ponto da pauta a ser
discutido foi o item Eventos. Com a desistência do Maurizzio Pellechia, ficou decidido que a sua
substituição seria feita com 4 apresentações orais de 15 minutos de trabalhos selecionados entre os
submetidos para o XINMRUM. Sonia informou que vários palestrantes ainda não haviam enviado os
resumos das suas palestras. Com relação a palestra de empresas, ficou decidido que somente terão
tempo para palestra as empresas que participarem com patrocínio máximo. Sonia informou que já
tem duas empresas participando com o patrocínio máximo e que ainda aguarda a participação de
outras empresas. A pedido do Ney ficou acertado que o lançamento do seu livro será junto com o
coquetel programado para o primeiro dia do encontro. Com relação à organização da mesa redonda,
Sonia pediu que Peter entrasse em contato com os participantes para informar o tipo de discussão
que deverá ser apresentada. Figueroa sugere que seja dado um maior enfoque sobre as linhas de
pesquisa e a possibilidade de colaboração entre os participantes da América Latina. Ficou decidido
que será feita uma homenagem ao Newton Braz durante a abertura do evento e o Figueroa ficou de
contactar o Alvicler e/ou Kaiser para organizar a homenagem. Em seguida foram discutidos os
inúmeros problemas ocorridos com a home page durante as inscrições para o XI NMRUM. Em
função dos problemas ocorridos ficou decidido que os trabalhos para avaliação serão enviados para
os avaliadores manualmente e Figueroa ficou de marcar uma reunião com o Renato no dia 19 de
março para discutir sobre o pagamento. Rosane sugeriu que a AUREMN somente efetuasse o
pagamento para a InFactor após a página estar funcionando conforme o previsto em contrato. Com
relação a participação no EUROMAR e no II Iberoamerican NMR Meeting, Naira informou que há
apenas nove inscritos com a ELAM Tour. Figueroa ficou d convidar o Colnago para participar com
uma apresentação oral no II-IBANMRM. Em assuntos diversos, Sonia informou que alguns
laboratórios de RMN estão tendo graves problemas com o fornecimento de hélio líquido e Figueroa
ficou de enviar e-mail para a rede solicitando maiores informações dos chefes de lab. de RMN. Não
havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada, marcando-se a próxima, para dia
12 de abril de 2007 às 17:00 horas, no NPPN (CCS – Bloco H – Lab. H010 subsolo).

