ATA DA 197a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS
DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às dezesseis horas do dia 13 de novembro de 2007, teve início a 197ª Reunião Ordinária
Aberta da AUREMN, realizada, na sala de reuniões da AUREMN, Instituto de Física/UFRJ,
4º andar sala 445, Ilha do Fundão, Cidade Universitária. Estavam presentes José Daniel
Figueroa Villar, Rosana Garrido, Camila Mansur, Naira Machado e Rosane San Gil. A
reunião foi iniciada com a leitura e aprovação da Ata da 196ª Reunião Ordinária Aberta da
Associação de Usuários de Ressonância Magnética Nuclear - AUREMN que foi aprovada
com pequenas correções. Na parte referente aos cursos de 2008, Figueroa informou que
tentou contactar o Antônio Gilberto para convidá-lo a dar o curso de “RMN e Quimiometria
na Indústria de Alimentos”, mas não conseguiu. Rosane sugeriu que, caso o Antônio
Gilberto não possa dar esse curso, que o Módulo IIIB seja dado por Maria Inês, abrangendo
apenas “RMN na Indústria de Alimentos”. Figueroa informou que o Prof. Peter Seidl aceitou
o convite de dar o módulo IIIA de “Elucidação Estrutural”, além do módulo I (RMN básico)
que já é tradicionalmente dado por ele. Figueroa comunicou que o NPPN concordou em
ceder suas instalações para a realização dos cursos de fevereiro de 2008. Ele sugeriu que a
AUREMN desse gratuidade de 3 vagas para o NPPN. Naira informou que a utilização das
senhas para alteração do cadastro está funcionando perfeitamente. Comentou-se sobre a
facilidade que o pagamento via boleto bancário traria para a tesouraria e que isso é possível
mediante um contrato entre o banco e a AUREMN. Desta forma, quando uma pessoa
solicitar a filiação ficará no status de “avaliação”, depois de aprovado em reunião ordinária
passará ao status de “aprovado”. Nesta etapa, o candidato a associado da AUREMN irá
receber um e-mail informando-o sobre sua aprovação e solicitando que ele imprima o boleto
bancário e efetue o pagamento da anuidade. Naira mencionou a necessidade de ajuda para
o envio das senhas aos sócios ativos e Camila se prontificou a ajudá-la. Rosane sugeriu
que Naira ficasse responsável pela cobrança da anuidade de sócios no exterior, pessoa
física e jurídica, e dos sócios pessoa jurídica no Brasil. Figueroa relatou que na home page
da SBCat há um contrato entre as empresas que anunciam nesta página e sugeriu que a
AUREMN também tivesse esse tipo de contrato. Rosane ficou de ler esses contratos e fazer
os ajustes de acordo com as necessidades da AUREMN. Outro ponto a ser discutido foi
sobre a X Jornada Brasileira de Ressonância Magnética, onde Figueroa informou que todos
os palestrantes já confirmaram presença. Ainda neste ponto, foi informado que a solicitação
de auxílios ainda não foi enviada ao CNPq, pois os editais abertos são para eventos do ano
de 2007. Figueroa comentou que Sônia tentará um pedido de auxílio junto a Petrobrás. Em
seguida foram apresentados os relatos dos comitês, iniciando pelo de publicações. Rosane
informou que o Annals de 2006 já está em processo de aprovação que ainda faltam artigos
para completar os números de 2007. Foi informado ainda que o exemplar do Annals de
2005 está prestes a ser colocado na home page. No comitê de nomenclatura Rosana
informou que alguns termos já estão na rede para última consulta e comentou-se a respeito
de outros termos. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada,
marcando-se a próxima, para dia 11 de dezembro de 2007 às 16:00 horas, no Instituto
Militar de Engenharia/IME, na Praia Vermelha, Rio de Janeiro.

