
ATA DA 198a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS 
DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
Às dezesseis horas do dia 11 de dezembro de 2007, teve início a 198ª Reunião Ordinária 
Aberta da AUREMN, realizada na sala de reuniões do Departamento de Química do IME, 
Praça General Tibúrcio, 80 - Urca. Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar, Sonia 
Cabral, Rosane San Gil, Luzineide Tinoco, Peter Seidl e Sandra Melo. A reunião foi iniciada 
com a leitura e aprovação da Ata da 197ª Reunião Ordinária Aberta da Associação de 
Usuários de Ressonância Magnética Nuclear - AUREMN que foi aprovada com pequenas 
correções. No próximo item da pauta, referente aos cursos de 2008, ficou decidido que os 
professores que ministrarem os cursos de fevereiro ficarão isentos da anuidade. Uma vez 
que a circular com as informações sobre os cursos de fevereiro de 2008 já estava pronta, 
Luzineide ficou encarregada de fazer a divulgação pela rede da AUREMN, Sonia de enviar 
para o boletim da SBQ e para industrias e Sandra de pedir ao Renato para colocar as 
informações no site da AUREMN. Rosane ficou encarregada da concessão das bolsas para 
estudantes. Peter sugeriu que caso haja uma participação expressiva de profissionais de 
indústria a AUREMN providencie uma pasta com bloco e apostila para o curso de alimentos. 
Finalizada a discussão sobre os cursos de 2008, deu-se inicio a discussão do próximo item 
da pauta sobre a home page da AUREMN. Rosane ficou de verificar com a Denise, 
contadora da AUREMN, a possibilidade da AUREMN fazer um contrato com empresas para 
que estas possam colocar anúncios pagos na home page da AUREMN. Rosane sugeriu 
que, por enquanto, não haja nenhuma vinculação entre o pagamento da anuidade das 
empresas sócias com a publicação de anúncios na home page. Rosane ficou encarregada 
de verificar os custos e a possibilidade da emissão de boleto bancário pelo Banco do Brasil 
para o pagamento das anuidades. O próximo item da pauta a ser discutido foi sobre a X 
Jornada Brasileira de Ressonância Magnética (XJBRM). Sonia ficou de entrar em contato 
com as empresas para que estas organizem o encontro de usuários no dia 05 de agosto, 
dia anterior ao inicio da XJBRM. Sandra ficou de verificar lugares e custos para a festa 
comemorativa dos 20 anos da AUREMN. Peter sugeriu o restaurante Jambeiro, o cinema 
da UFF e o MAC de Niterói. Sonia sugeriu que a divulgação do concurso e dos prêmios 
para os melhores trabalhos seja feita com destaque na home page, pela rede da AUREMN 
e por correio. Sandra apresentou os dados da apuração do concurso de logo, ficando o logo 
apresentado pelo Carlos Kaiser com 05 votos, o apresentado pelo Anderson Barison com 
04 votos e o apresentado pelo Fernando Halwass com 02 votos. Não havendo nada mais a 
ser discutido sobre a XJBRM passou-se a apresentação dos relatos da secretaria, 
tesouraria e dos comitês. Luzineide fez a o relato da secretaria iniciando pelo número de 
reuniões da AUREMN em 2007, tendo sido realizadas 11 reuniões ordinárias abertas e 1 
assembléia geral. Em seguida citou os cursos oferecidos pela AUREMN em 2007 - Mód. I : 
Introdução a Ressonância Magnética (Multi) Nuclear - 29 a 31/01/07 - Prof. Peter Rudolf 
Seidl (EQ/UFRJ) - 24 inscritos; Mód. II: Teoria Básica de RMN - 01 a 06/02/07 - Prof. José 
Daniel F. Villar(IME/RJ) - 16 inscritos; Mód. IIIA: RMN de Sólidos - 07 a 09/02/07 - Prof. 
Sônia Maria C Menezes (CENPES) e Naira Machado da S. Ruiz (PUC/RJ) -10 inscritos; 
Mód. IIIC: RMN Aplicada à Determinação Estrutural - 07 a 09/02/07 -Prof. Peter Rudolf Seidl 
(EQ/UFRJ) - 15 inscritos e o Curso Solid State NMR – 14 a 18/05/07 – 33 inscritos e 
ministrado por 5 professores estrangeiros e 2 brasileiros. Luzineide finalizou com a 
apresentação dos dados dos enventos realizados em 2007: XI Encontro de Usuários de 
Ressonância Magnética Nuclear e Workshop RMN na América do Sul - Hotel do Frade,  07 
a 11 de Maio de 2007 com 106 inscritos e um total de 31 palestras plenárias, seminários e 
apresentações orais e  72 painéis e o Lançamento do Livro “Fundamentos e Aplicações da 
Ressonância Magnética Nuclear” (Ney Vernon Vugman e Marcelo Hawrylak Herbst)  e o II 
Encontro Iberoamericano de RMN Tarragona, Espanha realizado em 06 Julho de 2007 
(junto com o EUROMAR) que contou com a participação de 20 brasileiros. No relato sobre 
publicações Figueroa informou que ainda faltam as correções do Eurico para o livro sobre 
DOSY e que vai dar a ele um prazo para enviá-las para que o livro possa ser publicado em 
2008. Figueroa falou que não há perspectiva para a publicação do próximo livro. Luzineide 
sugeriu que seja feito um livro sobre elucidação estrutural com resolução de problemas 
especiais. Figueroa sugeriu fazer 02 livros, um introdutório sobre as técnicas bidimensionais 



e um sobre resolução de problemas. Figueroa falou que gostaria muito que fosse publicado 
um livro sobre determinação estrutural de proteínas e peptídeos por RMN. Sobre o Annals 
of Magnetic Resonance (AMR), Rosane informou que faltam ser colocados na home page o 
primeiro número de 2003 e os números de 2007 que só tem 3 artigos. Sonia sugere colocar 
um anúncio na rede informando que o AMR já está disponível on line. No relato da 
tesouraria Rosane informou que a AUREMN tem 306 sócios sendo que somente 134 sócios 
estavam em dia com a anuidade e 64 sócios estavam devendo 2006 e 2007 e 108 sócios. 
Figueroa sugeriu que o cadastro seja revisto e que os sócios em débito a mais de dois anos 
sejam informados que serão retirados da AUREMN e que poderão se inscrever novamente. 
Rosane fez a apresentação dos demonstrativos de despesa e receita da AUREMN e 
conforme os dados apresentados a receita cobre as despesas para 2008, mas não há folga 
para pagar as publicações da AUREMN. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a 
reunião foi encerrada, marcando-se a próxima, para dia 24 de janeiro de 2008 às 16:00 
horas, na sala de reuniões da AUREMN, Instituto de Física/UFRJ, 4º andar sala 445, Ilha do 
Fundão, Cidade Universitária. 
 
 


