ATA DA 212ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN

DA

ASSOCIAÇÃO

DE

USUÁRIOS

DE

Às nove horas e trinta minutos do dia 23 de março de 2009, teve início a 212ª Reunião Ordinária Aberta
da AUREMN, realizada na Sala de Reuniões do Departamento de Química do IME, 3º andar – Praça
General Tibúrcio, no 80 – Urca. Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar (Presidente da
AUREMN), Sonia Maria Cabral de Menezes (Vice-Presidente), Luzineide Wanderley Tinoco
(Tesoureira), Rosane Aguiar da Silva San Gil (Secretária), Naira Machado da Silva Ruiz e Sandra Maria
de Mello Silva. A reunião foi iniciada com a leitura da Ata da 211ª Reunião Ordinária Aberta, que foi
aprovada por todos. Passou-se então ao próximo item de pauta, referente ao curso “Intermolecular
Interactions by NMR”, que será oferecido no período de 01 a 02 de maio de 2009. O curso será
ministrado no Instituto Militar de Engenharia (IME), sala 1024 (térreo), no horário de 8:00 às 12:00 e de
13:00 às 17:00 h, e até o momento 14 inscrições já foram confirmadas. Com relação aos cursos
ministrados em fevereiro de 2009, foi informado ter havido gasto de R$300,00 pela alocação da sala
onde foram ministrados. Alguns participantes não ficaram satisfeitos com as instalações e local onde
ocorreram. Será solicitado aos professores ministrantes que disponibilizem o material utilizado, para
fazer parte do acervo da Auremn. A partir da constatação do baixo número de inscritos em todos os
módulos (em torno de 10 participantes por módulo), foi sugerido pelos presentes que seja avaliada a
possibilidade desses cursos passarem a ser itinerantes. O próximo assunto discutido foi o XII Encontro
de Usuários/III Encontro Iberoamericano de RMN. Luzineide informou que foram recebidas 125
inscrições até o momento. Sonia Cabral informou que foi confirmado o patrocínio da Petrobras, no valor
de R$32.000,00 porém com a contrapartida da liberação da inscrição de quatro funcionários da
Empresa, o que já havia sido aprovado anteriormente. Duas outras empresas já confirmaram o
patrocínio, no maior valor (R$ 4.800,00) a Tedia e a Bruker do Brasil, sócias da Auremn. As seguintes
empresas já confirmaram apoio: ACD (US$500,00), Magriteck (US$750,00), Mestrelab (US$1.000,00) e
PUC-RJ (R$20.000,00). Estão sendo aguardadas as participações da Varian, Sigma Aldrich, Cristália e
SINC. Os seguintes auxílios já foram aprovados por órgãos de fomento: Faperj (R$20.000,00) e CAPES
(R$10.000,00). Ainda está sendo aguardado resultado ao pedido feito ao CNPq. A empresa White
Martins solicitou espaço para discutir o problema do Hélio líquido durante o Encontro. Sonia informou ter
solicitado a inscrição de algum funcionário, assim como a confirmação de envio de apoio ou auxilio
financeiro ao Encontro, para que possa participar. Também ficou acertado que a empresa Air Products
deverá ser contactada para também participar do evento. Sonia informou que todos os palestrantes já
enviaram os resumos de suas palestras. Sandra informou ter havido dificuldade para alguns dos
convidados estrangeiros completarem suas inscrições da forma correta na homepage, assim como
alguns dos seus acompanhantes. Ficou estabelecido que os formulários e as instruções presentes na
homepage serão ambas revistas, para que esse problema não mais ocorra nos próximos eventos, e as
inscrições possam ser feitas sem problemas. Figueroa informou que todos os trabalhos submetidos
estão em fase de avaliação, e que deu prazo ate o dia 25 de março, próxima quarta-feira, para
recebimento do material avaliado. Ficou estabelecido que os trabalhos cujas avaliações não forem
recebidas até essa data serão avaliados pela Comissão Científica, de forma a não haver atraso na
preparação do material para o Congresso. Com relação aos pedidos recebidos relativos a participação
no evento em um único dia, foi acertado que esses participantes deverão pagar a inscrição no evento,
acrescida do valor de R$100,00 relativo a despesas de alimentação no Hotel do Frade. Passou-se ao
relato dos comitês. Naira informou que existem vários nomes constantes do pré-cadastro de sócios
cujas filiações ainda estão pendentes, aguardando confirmação do pagamento. Ficou acertado que será
enviada mensagem a esses candidatos a sócios solicitando que confirmem o interesse em se
associarem e efetuem o pagamento devido. Figueroa informou que o quarto livro da série Fundamentos
da RMN encontra-se ainda com a autora principal, Anita Marsaioli, para revisão, e que a segunda
edição atualizada do numero dois da série também encontra-se em fase de revisão com o autor. Nada
mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e a próxima reunião marcada para o dia 17 de abril de
2009, às 9:00 horas, na sala de reuniões do IME na Urca.

