
 

ATA DA 218ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN 
 
Às nove horas e dez minutos do dia 22 de outubro de 2009, teve início a 218ª Reunião Ordinária Aberta 
da AUREMN, realizada na sala de reuniões do Instituto Militar de Engenharia, IME, na Urca, Rio de 
Janeiro. Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar (Presidente da AUREMN), Sonia Maria Cabral 
de Menezes (vice-Presidente), Rosane Aguiar da Silva San Gil (secretária) e Sandra Maria de Mello 
Silva. Inicialmente foi lida a ata da 217ª reunião, que foi aprovada com algumas correções. O próximo 
item tratado foram os cursos de verão da AUREMN, que ocorrerão em Brasília (Goiás). Figueroa 
informou que Jochen Junken aceitou ministrar o modulo III, sobre RMN 2D, e que os módulos I e II estão 
confirmados. O próximo item discutido foi o programa tentativa da próxima Jornada de RM, que ocorrerá 
na semana de 04 a 08 de agosto de 2010. Figueroa informou que Roni Rocha Ribeiro ministrará o mini-
curso sobre EPR, no dia 04 de agosto, com duração de 8h, no horário de 8:00-12:00 e 13:30-17:30h. 
Por outro lado, tanto o curso sobre Interações intermoleculares por RMN aplicado a fármacos, quanto o 
de RMN de sólidos terão a duração de 3 horas cada um, o primeiro na parte da manha (Interações 
intermoleculares) e o segundo na parte da tarde (RMN de sólidos). A terça-feira, 05 de agosto, será 
dedicada aos Encontros de Usuários Bruker e Varian. Na quarta-feira, dia 06 de agosto a Jornada será 
iniciada com a conferência plenária da Profa. Dorila P. Veloso, seguida de comunicações orais. Após o 
almoço uma nova conferência, do prof. Roberto Rittner, reiniciará as atividades, seguida de novas 
comunicações orais. Na quinta-feira, 07 de agosto, será a vez da conferência a ser proferida pelo prof. 
Otaciro Rangel, seguida de comunicações orais. Após o almoço será apresentada a conferência do Prof. 
Anderson Barison, seguida da apresentação de painéis, que encerrará as atividades do dia. No último 
dia da Jornada, sexta-feira 08 de agosto, ocorrerão as palestras dos professores Mário Geraldo de 
Carvalho, Naira Machado da Silva Ruiz e Fábio Almeida. Após o intervalo ocorrerão a Assembléia Geral 
da AUREMN e o encerramento do evento. Sandra apresentou resultado do levantamento de custos de 
vários hotéis em Curitiba, para definição do local do evento. Após avaliação foi escolhido o Hotel 
Bourbon, que ofereceu o melhor custo/benefício dentre os orçamentos analisados. Como não havia 
relatos dos Comitês nem outros assuntos a tratar a reunião foi encerrada, e a próxima reunião marcada 
para o dia 19 de novembro de 2009 às 10:00 horas na sala de reuniões da AUREMN, no IF-UFRJ, Ilha 
do Fundão.  


