
ATA DA 193a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS 
DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
Às dezesseis horas do dia trinta e um de julho de 2007, teve início a 193ª Reunião Ordinária 
Aberta da AUREMN, realizada na sala de reuniões do Departamento de Química do 
Instituto Militar de Engenharia. Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar, Sonia M. C. 
Menezes, Luzineide Tinoco, Rosana Garrido, Kátia Leal e Sandra Mello.  A reunião foi 
iniciada com a leitura da ata da 192a. Reunião Ordinária que foi aprovada com pequenas 
correções. O próximo item da pauta a ser tratado foi com relação às prioridades para a 
organização da home page, para que fossem solicitadas ao Renato Goulart na reunião a ser 
agendada. As tarefas para o Renato foram então colocadas na seguinte ordem: colocar o 
Annals of Magnetic Resonance on line, emissão de boleto para pagamento das anuidades, 
atualização dos cadastros dos sócios, arquivos da biblioteca, comissão de nomenclatura e 
quem é quem. Figueroa sugeriu que sejam enviadas cartas para solicitação de patrocínio 
para a manutenção da home page. Figueroa ficou de preparar uma carta que seria enviada 
para Varian, Bruker, Jeol,Tédia, White Martins, Air Products, Merck, CIL, Norell, Willmad. 
Foi sugerido que para ser mais atrativa a página fosse mais dinâmica, diponibilizando, por 
exemplo, notícias de interesse da comunidade de RMN. Figueroa sugere que alguém fique 
responsável por esta parte, sendo sugerido o nome do Alvicler Magalhães como a pessoa 
mais indicada para a tarefa. Ficou previsto que a reunião com o Renato seria no dia 15 de 
agosto às 10 horas no IME. Passando para o segundo item da pauta, foi colocada que 
deveria ser providenciado pela Sandra a divulgação das normas para o concurso do 
logotipo comemorativo dos 20 anos da AUREMN. A escolha do logo deverá ser feita antes 
da X JBRM e só poderão participar do concurso sócios da AUREMN. O logo deverá 
caracterizar a RMN e os 20 anos da AUREMN. Ficou definido que a comissão julgadora 
será composta pelos membros fundadores da AUREM: Sonia Cabral, Figueroa, Carlos 
Pacheco, Kátia Zaccur, Peter Seidl, Antonio Jorge e Lothar Bergter. Sonia sugeriu que a 
Profa. Adelina C. Neto fosse convidada para fazer a entrega do prêmio ao vencedor do 
concurso, durante a X JBRM. Foi definido que o prazo final para o envio dos logos deveria 
ser 05/11 para que já pudéssemos fazer a divulgação da X JBRM usando o logo 
selecionado. Com relação a X JBRM, foi definido deveria ocorrer entre os dias 05 e 09 de 
agosto e que a comissão científica será formada por: Figueroa (coordenador), Luzineide 
(assistente), Kátia Z. Leal, Maria Cecília V. Bastos, Peter Seidl, Luiz Colnago, Fernando 
Halwass, José Dias Filho, Ernani Basso e Cláudio Tormena. A comissão organizadora será 
composta pela diretoria da AUREMN  com a participação dos organizadores locais, Kátia Z. 
Leal e Rodrigo Bagueira. Quanto a organização dos mini-cursos no dia anterior ao da X 
JBRM ficou a cargo da Luzineide fazer uma pesquisa pela rede da AUREMN solicitando 
que os participantes escolhessem entre os tópicos: Cálculos Teóricos, polímeros, fármacos, 
sólidos, elucidação estrutura, RMN aplicado a materiais porosos e outros, para que 
soubéssemos qual seria a preferência da comunidade. Luzineide sugeriu que fossem 
oferecidos dois mini-cursos na parte da manhã e que a parte da tarde ficasse para que as 
empresas organizassem o encontro de usuários. Com relação a comemoração dos 20 anos 
da AUREMN, Sonia sugeriu que fosse feito um jantar precedido de algum tipo de evento 
musical na noite do dia 07 de agosto. Para palestrantes foram sugeridos os nomes de 
Edilberto R. Silveira, Rodrigo Bagueira e Ana Paula Valente para as palestras de 40 minutos 
e para as mini-palestras foram sugeridos os nomes de Rosane San Gil para falar sobre 
RMN e nanotecnologia, Sonia Cabral para falar sobre RMN, petróleo e combustíveis e Luiz 
Colnago para falar sobre RMN e agricultura. Quanto a apresentação dos resumos ficou 
decidido que somente iremos usar resumos estendidos. Por solicitação da Sandra Melo foi 
marcada uma reunião de diretoria no dia 15/08 às 13 h. No relato do comitê de 
nomenclatura, feito pela Rosana Garrido, foram apresentados os novos termos que serão 
submetidos para a rede. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi 
encerrada, marcando-se a próxima, para dia 30 de agosto de 2007 às 16:00 horas, na sala 
de reuniões da AUREMN, Instituto de Física/UFRJ, 4º andar sala 445, Ilha do Fundão, 
Cidade Universitária. 


