ATA DA 223ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN
Às nove horas e cinco minutos do dia 18 de março de 2010 teve inicio a 223ª Reunião Ordinária Aberta da
AUREMN, realizada na Sala de Reuniões do Departamento de Química do IME, 3º andar – Praça General
o

Tibúrcio, n 80 – Urca. Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar (Presidente da AUREMN), Sonia Maria
Cabral de Menezes (Vice-Presidente), Rosane Aguiar da Silva San Gil (Secretária), Naira Machado da Silva Ruiz,
Rosana Garrido Gomes, Sandra Mello e Jochen Junker. A reunião foi iniciada pela leitura das atas das reuniões
220, 221 e 222, que foram aprovadas com algumas correções. Em seguida passou-se ao relato do comitê de
cursos, relativo aos cursos ministrados em fevereiro de 2010. O número de participantes foi o seguinte: 17 (módulo
I0, 16 (módulo II) e 21 (módulo III). Foi gerado um crédito de R$8.902,51 para a Auremn. Foi solicitado pelos
participantes e pelos professores ministrantes que o material impresso, assim como material para anotações
(canetas e blocos) pudessem estar disponíveis no inicio das aulas. Foi feita a sugestão das monografias da
Auremn também serem incluídas como material do curso. Os custos relativos a esses materiais deverão ser
incluídos no custo de cada módulo. O modulo de matemática que antecedeu o modulo I foi bastante elogiado. Foi
sugerido que se incluísse módulo similar, relativo a introdução a quântica, que antecederia o modulo II. Figueroa
aproveitou a oportunidade para sugerir a criação de um módulo experimental. Com relação ao curso de RMN a ser
ministrado na Plantec em Piracicaba, as negociações com a Varian estão em andamento, e o curso está previsto
para ser ministrado no período de abril/maio próximo. Também esta previsto um curso sobre meios porosos a ser
ministrado para funcionários da Petrobras, com o Professor Rodrigo Bagueira como ministrante. Em seguida foram
discutidos detalhes relativos a próxima Jornada de RM, em Curitiba. Mini-cursos serão oferecidos no primeiro dia
da semana, e os Encontros de Usuários da Bruker e da Varian deverão ocorrer no segundo dia. Do terceiro ao
quinto dia da semana ocorrerão as palestras e demais atividades da Jornada. Foi sugerido que durante a
Assembléia Geral em Curitiba os sócios discutissem a possibilidade de cada Estado ter um representante local da
Auremn, que ficaria responsável pelos pedidos de auxílio. Sonia informou que a Petrobras vai colaborar com a
Jornada, com um auxilio no valor de R$30.000,00. Esse valor inclui a inscrição de dois funcionários da Empresa.
Sonia aproveitou a oportunidade para informar também que a empresa Mestrelab tornou-se sócio-empresa da
Auremn. O prazo para pagamento das anuidades dos sócios pessoa jurídica (Bruker, Petrobras, Varian e Tedia
Brasil) foi extendido para até 10 de abril de 2010. O próximo tópico tratado foi o Encontro de Usuários de RMN,
previsto para ocorrer no período de 02 a 06 de maio de 2011. Sonia informou que o Hotel do Frade vai manter os
preços praticados em 2009, o que e extremamente vantajoso para os participantes de todas as categorias.
Possíveis convidados: Loria J. Patrick, Stephen Wimperis, Robert Griffin, e Ad Bax. Sonia vai resgatar as
sugestões de convidados feitas pelos sócios ao final do ultimo Encontro de Usuários, para tentar atender esses
pedidos. Em seguida foi feito o relato do comitê de novos sócios, que apresentou seis novos membros de nossa
Associação: Débora Vieira Parrine Santana, Leandro Bandeira Borré, Paulo Falco Cobra, Claudia Elizabeth Munte,
Diego Juscelino Santos Dias e Bernardo Nepomuceno Pinto Mosquera. Figueroa informou que dois livros estão
sendo preparados, um sobre EPR pulsado e o segundo sobre Imagens por RMN. Em assuntos gerais Sonia
informou que existe um grande chance do Brasil sediar o próximo ISMAR, em 2013. Nada mais havendo a tratar a
reunião foi encerrada, e a próxima reunião marcada para o dia 27 de abril de 2010, as 9:00h, no IME, Urca.

