
 

ATA DA 228ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN 
 
Às dezessete horas e trinta minutos do dia 14 de setembro de 2010 teve inicio a 228ª Reunião Ordinária Aberta da 

AUREMN, realizada na Sala de Reuniões do Departamento de Química do IME, 3º andar – Praça General Tibúrcio, 

n
o
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), Jochen Junker, Sandra Maria de Mello Silva 

e Neuri Santos Menezes. A reunião foi iniciada com o relato do comitê de cursos, relativo aos cursos da auremn 

ministrados durante a Jornada, assim como os previstos para esse e para o próximo ano. Figueroa fez o relato das 

avaliações entregues pelos alunos após a realização dos módulos de EPR, Fármacos e RMN de Sólidos. Todos 

tiveram avaliação entre bom e excelente (maior do que 85%). A maior critica deveu-se ao tempo escasso dos cursos 

de Fármacos e RMN de Sólidos. Foi sugerido que ambos fossem oferecidos com 8 horas, tal como ocorreu com o 

módulo de EPR. Sobre os proximos cursos, o curso sobre RMN em Solução Aplicado a Polímeros, a ser oferecido em 

conjunto com a ABPOL foi confirmado, e será ministrado nos dias 22 e 23 de novembro. Jose Daniel Figueroa Villar e 

Naira Machado da Silva Ruiz serão os ministrantes, e serão discutidos aspectos básicos e aplicações da RMN para 

diferentes polímeros. Sobre os próximos cursos regulares da Auremn, por solicitação de Jairton Dupont e Edson de 

Souza Bento, ele deverá ser ministrado no Rio Grande do Sul e/ou em Maceió. Claudia vai contactar os solicitantes 

para definir o local dos cursos no próximo ano. O próximo item discutido foi a Jornada de Ressonância Magnética. 

Sonia informou ter havido uma receita positiva de R$2.800,00. Figueroa apresentou um resumo das fichas de 

avaliação dos participantes da Jornada. A qualidade da Jornada foi ressaltada por todos. Foi solicitado que a 

variedade de tópicos abordados fosse maior. Dentre os assuntos sugeridos foram destacados: RPE aplicada a 

peptideos e proteinas, RMN de sólidos de núcleos quadrupolares, polimorfismo e “Fast NMR”. Dentre os pontos a 

serem melhorados foram destacados a seção de apresentação oral dos alunos, que deveria ir para a parte da manha, 

e uma divisão da seção de paineis em dois dias, e não em um único dia. O proximo item discutido foi o Encontro de 

Usuários de 2011. A data do Encontro foi confirmada, para o período de 02 a 06 de maio de 2010, em Angra dos Reis. 

Sonia informou que o Prof. Ernst não poderá vir, por problemas de agenda, e que o Prof. Claudio Dawvit também não 

poderá participar. O Prof. Horst Kessler, da Universidade de Munique poderá vir a ser contactado. Sobre o ISMAR 

2013, foi discutida e descartada a possibilidade de fazer o congresso na região de Angra dos Reis. Jochem informou 

que o antigo Meridien no Leme estaria aceitando reservas para a virada do ano 2010-2011, ou seja, já estaria 

funcionando em 2011. Uma outra possibilidade seria o Sheraton Hotel. Será marcada no próximo ano uma reuniao 

prévia do ISMAR, em data próxima do Encontro de Usuarios, em que deverão estar presentes Anita Marsaioli, Otaciro 

Rangel, a diretoria da Auremn e membros do ISMAR. Prof. Spiess devera vir, como Presidente atual do ISMAR. Com 

relacao a definicao da data do evento, ele devera ocorrer na terceira semana de maio, no periodo de 19 a 24 de maio 

de 2013. Sonia informou que contactou a SBBQ (Debora) e a SBQ (Dirce) de forma que os Encontros dessas duas 

Sociedades não coincidissem com o ISMAR. A resposta sera dada no inicio do proximo mês.  No item novos sócios, 

foi aceita a indicação de Francinete Ramos Campos como sócia. No item assuntos gerais, foi discutida a Eleição para 

a Diretoria no periodo 2011-2014. Serão abertas inscrições para possíveis candidatos a Presidente, Vice-Presidente, 

Tesoureiro e Secretário. A data limite para submissão de candidaturas será 30 de setembro de 2010. Foi informado 

tambem a realização da 2ª Escola de RMN na Colombia, no periodo de 8 a 12 de novembro de 2010, \O sócio Neuri 

informou que a Tedia esta empenhada em ampliar seus servicos, atraves de contato com os responsáveis pelos 

laboratorios de RMN na America Latina. Nada mais vendo a tratar, a reunião foi encerrada, e a próxima reunião 

marcada para o dia 14 de outubro de 2010, as 9:00h, no IME, Urca.  


