ATA DA 215ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN
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Às nove horas e dez minutos do dia 24 de julho de 2009, teve início a 215ª Reunião Ordinária Aberta da
AUREMN, realizada na sala de reuniões da Auremn, Instituto de Fisica, na Ilha do Fundão, Rio de
Janeiro. Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar (Presidente da AUREMN), Sonia Maria Cabral
de Menezes (Vice-Presidente), Luzineide Wanderley Tinoco (Tesoureira) e Rosane Aguiar da Silva San
Gil (Secretária). Como primeiro item da pauta, foi feita a leitura da ata da 214ª Reunião Ordinária Aberta,
que foi aprovada com algumas correções. Passou-se então ao segundo item de pauta, referente aos
próximos cursos da Auremn. Sonia informou que a Universidade Federal da Paraíba se mostrou
interessada em receber os módulos básicos. O próximo curso programado, “RMN de baixa resolução
aplicada a propriedades geofísicas de rochas”, a ser ministrado pelo prof. Rodrigo B. Azevedo para a
Petrobras, está previsto para outubro. Com relação aos demais cursos, Sonia informou que vários
usuários de RMN aplicada a área médica estariam interessados em um curso sobre Imagens, que seria
ministrado em São Paulo. Figueroa vai tentar contactar grupos que possam ministrar esse curso. O
próximo assunto discutido foi o XII Encontro de Usuários/III Encontro Iberoamericano de RMN. Sonia
informou que a prestação de contas do evento ainda encontra-se em aberto, e ficará para a próxima
reunião. Foi feita reunião com o Renato, responsável pelo site da Auremn, e para os próximos eventos
serão tomadas as seguintes providências: criação de lista de convidados, que receberão mensagem
com a senha para possibilitar inscrição no evento, com abertura de ficha para inscrição dos
acompanhantes; criação de uma tela inicial com nome e senha, opção de sócio ou não, ajuda através de
mensagem “esqueceu sua senha? clique aqui”. No caso de ser sócio, vai entrar tela com opções
atualização de cadastro, inscrição/pagamento, e submissão de trabalhos. Com relação a área destinada
ao Annals of Magnetic Resonance, foi solicitado viabilizar o gerenciamento pelos editores da revista, de
forma a manter o site atualizado. A empresa responsável pelo site vai tentar atender essa solicitação.
Dando continuidade a reunião, foi discutida a próxima Jornada de RM, que ocorrerá no período de 02 a
06 de agosto de 2010 em Curitiba. Foram sugeridas conferências plenárias nas áreas de peptídeos
(Dorila P. Veloso ou Fábio Almeida), EPR (Otaciro Rangel ou Antonio Jose da Costa Filho), e produtos
naturais (Gil Valdo ou Mario Geraldo de Carvalho); mini-palestras sobre quimiometria em alimentos
(Anderson Barison ou Antonio Gilberto Ferreira), sólidos (Sonia Cabral ou Rosane San Gil), RMN
multinuclear (Fernando Hallwass ou Ivan Persio Santos), e cálculos (Roberto Rittner ou Ernani Basso).
Como não havia relatos dos comitês, passou-se ao item de assuntos gerais, onde foi estabelecido o
calendário previsto para as próximas reuniões ordinárias: 27 de agosto de 2009 (IME), 24 de setembro
de 2009 (Fundão), 22 de outubro de 2009 (IME), 19 de novembro de 2009 (Fundão) e 10 de dezembro
de 2009 (IME). Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e a próxima reunião marcada para o
dia 27 de agosto de 2009 às 9:00 horas na sala de reuniões do IME, Urca.

