ATA DA 213ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN

DA

ASSOCIAÇÃO

DE

USUÁRIOS

DE

Às nove horas e dez minutos do dia 17 de abril de 2009, teve início a 213ª 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) e Sandra Maria de Mello Silva. A reunião foi
iniciada com a leitura da Ata da 212ª 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. Essas
informações serão disponibilizadas na rede da Auremn por Sonia. Foram recebidas 20 inscrições, e a
programação de aulas será a seguinte: no horário da manha os professores Eurico Cabrita e Fernando
Ortiz ministrarão o curso, e no horário da tarde será a vez dos professores Miquel Pons e Marta Bruix. A
Auremn pagará diárias no valor de R$100,00 para os professores ministrantes durante o curso. Tambem
estão sendo programadas palestras pré-congresso, na semana de 27 a 30 de abril. A primeira palestra
ocorrerá no NPPN, no dia 27 de abril. O próximo assunto discutido foi o XII Encontro de Usuários/III
Encontro Iberoamericano de RMN. Rosane irá preparar a pauta da 27ª Assembléia Geral, com espaço
para o relato da presidência, secretaria, tesouraria, comitê de cursos, comitê de publicações, comitê de
novos sócios/informação e estatística, comitê de nomenclatura e tradução e assuntos gerais. Nesse
ultimo item será dado destaque para a questão da crise do fornecimento de Helio líquido. A White
Martins confirmou a presença de representante que vai fazer uma exposição para tentar esclarecer esse
assunto. Luzineide informou que foram recebidas 140 inscrições até o momento. Foram definidos os
prêmios de melhor poster, nas categorias de Doutorado (premio: inscrição e estadia no próximo
Encontro de Usuários), Mestrado (premio: inscrição no próximo Encontro de Usuários) e Iniciação
Científica (premio: R$100,00 em dinheiro). A comissão avaliadora será composta pelos professores
Breat Meier (Presidente), Dorothee Kern, Steffen Glaser, Gumar Jesnke e Cynthia Larive. Sonia ficou
encarregada de elaborar o Quiz, assim como revisar a ficha de avaliação nas versões em português e
em inglês para serem reproduzidos e constarem das pastas dos participantes. Nada mais havendo a
tratar a reunião foi encerrada, e a próxima reunião ordinária marcada para o dia 19 de junho de 2009, às
9:00 horas, na sala de reuniões do IME na Urca.

