
 
ATA DA 229ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 
– AUREMN 

 
Às nove horas e dez minutos do dia 18 de outubro de 2010 teve inicio a 229ª 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), Naira Machado da Silva Ruiz, Rosana Garrido Gomes, Sandra Maria de Mello Silva e Neuri Santos Menezes. A 

reunião foi iniciada com a leitura da ata da 228ª Reunião Ordinária, que foi aprovada com algumas correções. Em seguida foi feito 

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. O curso “RMN em Solução Aplicado a Polímeros” foi confirmado para os dias 22 e 23 de novembro próximos. 

Com relação aos próximos cursos regulares da Auremn, foi acertado que eles serão ministrados na cidade de Maceió, conforme 

solicitado pelo sócio Edson de Souza Bento. Claudia vai contatar o responsável pelo pedido para um maior detalhamento, porém 

estariam previstos um módulo básico e um módulo dedicado a RMN de proteínas. O próximo item discutido foi o Encontro de 

Usuários de 2011. Sonia informou que a data do Encontro foi confirmada, para o período de 02 a 06 de maio de 2011, em Angra 

dos Reis. Figueroa informou que a Faperj alterou o calendário para recebimento de pedidos de auxílio sem prévio aviso, e com isso 

não foi possível encaminhar eletronicamente o pedido de auxílio para o Encontro, porém que entrou em contato com o Jerson Lima 

para tentar resolver o problema. Sonia informou que o pedido de auxílio para a Petrobras no valor de R$49.000,00 está sendo 

finalizado e será submetido ainda esse mês. Também se encontra em fase de elaboração o pedido de auxílio que será 

encaminhado para a CAPES. Com relação à organização do ISMAR 2013, além dos membros da próxima diretoria os seguintes 

nomes foram sugeridos para compor a comissão local: Anita Marsaioli, Fernando Hallwass, Jairton Dupont, Jerson Lima, Luiz 

Alberto Colnago e Otaciro Rangel. A primeira reunião da comissão organizadora local com membros do ISMAR ocorrerá em abril 

de 2011, na FAPESP logo antes do XIII Encontro de Usuários em Angra. No item relativo ao relato do comitê de publicações, 

Figueroa informou que contatou alguns pesquisadores sócios para comporem um Comitê Editorial por área, de forma a agilizar a 

“referagem” dos artigos submetidos ao „Annals of Magnetic Resonance‟: Alberto Tannus (Imagens por RMN), Anita Marsaioli (RMN 

em Farmacologia e Química Medicinal), Antonio José da Costa Filho (Outras ressonâncias – EPR, Mossbauer, e outras), Antonio 

Gilberto Ferreira (RMN em Química Analítica e Quimiometria), Cláudio Tormena (Cálculos em RMN e suas Aplicações em Fisico-

Química), Eduardo Azevedo (Teoria da RMN), Edilberto Rocha Silveira (RMN de Produtos Naturais), Fabio Ceneviva Lacerda de 

Almeida (Aplicações de RMN em Biomoléculas), Maria Inês Bruno Tavares (RMN em Polímeros), Rodrigo Bagueira (RMN de Baixo 

Campo), Sonia Maria Cabral de Menezes (RMN de Sólidos) e Tito Bonagamba (Seqüências de Pulsos). Esses editores ficarão com 

a responsabilidade de distribuição dos artigos e cobrança das avaliações, de forma a alcançarmos um prazo médio inferior a dois 

meses, desde a recepção até a disponibilização do trabalho na homepage da revista, o que continuará sendo feito por Figueroa e 

Rosane San Gil. Serão convidados também Fernando Hallwass (RMN em Química Orgânica e Inorgânica) e Luiz Alberto Colnago 

(Instrumentação). Em seguida Rosana Garrido, pelo comitê de Nomenclatura informou que o termo mais votado para versão em 

português do termo “spin lock” foi “travamento de spins”, porém ainda está recebendo sugestões. No item assuntos gerais, foi 

discutida a Eleição para a Diretoria no periodo 2011-2014. A Comissão Eleitoral é composta pelos sócios Rosana Garrido Gomes 

(Presidente), Claudia Jorge do Nascimento (1
a
 Secretaria) e Anderson Barison (2

o
 Secretário), que estão tentando viabilizar o envio 

e recepção eletrônica das cédulas de votação. Atualmente são 189 sócios ativos e em dia com a Auremn que estão aptos a votar. 

Nada mais vendo a tratar, a reunião foi encerrada, e a próxima reunião marcada para o dia 16 de novembro de 2010, as 17:30h, no 

IME, Urca.  


