ATA DA 231a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às dez horas e trinta minutos do dia 10 de dezembro de 2010, teve início a 231ª Reunião
Ordinária Aberta da AUREMN, realizada na Sala de reuniões do Departamento de Química do
IME, 3o. andar – Praça General Tibúrcio, 80 – Urca. Estavam presentes José Daniel Figueroa
Villar (Presidente da AUREMN), Sonia M. Cabral de Menezes, Rosane A.S. San Gil, Naira M.S.
Ruiz, Rosana G. Gomes, Johen Junken e Claudia J. Nascimento. A reunião foi iniciada pela leitura
da ata da 230º Reunião Ordinária, que foi aprovada com pequenas correções. Em seguida foi feito
o relato do comitê de cursos. O curso da ABPOL, ministrado em novembro de 2010 em São Paulo
contou com 12 participantes. A partir da análise das fichas de avaliação, que indicou como um dos
problemas a qualidade do material impresso, foi estabelecido que nos próximos cursos
ministrados em conjunto com outras associações, o material impresso (apostilas e outros) ficarão
sob a responsabilidade da Auremn. Ficará a critério dos ministrantes a distribuição do material
didático sob forma eletrônica. A Profa. Claudia J. Nascimento, uma das ministrantes do curso, vai
encaminhar a ABPOL correspondência com comentários sobre o curso e as atividades que a
Auremn desenvolve, para divulgação entre os sócios daquela sociedade. Um dos temas sugeridos
pelos presentes para um próximo curso voltado para a industria seria sobre RMN aplicada a área
de óleos vegetais, gorduras e biodiesel. Com relação aos cursos regulares, a coordenadora do
comitê de cursos informou que o Prof. Edson S. Bento está bastante entusiasmado com a ida do
curso regular para a UFAL. Sonia informou que vai enviar mensagem de divulgação do curso para
a SBQ e também para a ABPOL. Profa. Claudia, que vai ministrar o módulo I, se dispôs a levar
todo o material impresso necessário para as aulas. Em seguida foi feito o relato do comitê de
nomenclatura, que informou que todos os termos já vertidos para o português encontram-se na
homepage da Auremn, para divulgação. No relato do comitê de novos sócios, um novo sócio foi
aceito: Adilson Rodrigues Sabino. O assunto tratado a seguir foi o 13º Encontro de Usuários de
RMN. Foram revistos os nomes dos convidados que aceitaram participar do evento, assim como
uma redistribuição das palestras, em função do retorno de alguns dos palestrantes aos seus
países de origem em data anterior ao término do Encontro. Estão confirmados os palestrantes
brasileiros: Anita Marsaioli, Antonio José da Costa Filho e Fernando Hallwass. A reunião da
comissão organizadora do ISMAR ocorrerá três dias antes do inicio do Encontro de Usuários,
possivelmente em São Paulo, nas dependências da Fapesp. Por esse motivo, Sonia vai verificar a
possibilidade dos membros do Comitê Organizador do ISMAR irem diretamente de São Paulo
para o Hotel do Frade, em Angra dos Reis. Dando prosseguimento a reunião foi feito o relato da
tesouraria: a Auremn conta hoje com um total de 319 sócios, 192 sócios em dia e um saldo de
R$17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais) em conta, já excluídas as despesas correntes de
2010. No item assuntos gerais foi informado que a regularização do registro do nome Auremn
encontra-se em andamento, e para tal um novo advogado com experiência no assunto foi
contratado para esse serviço. Também foi informado que a Auremn está a procura de um novo
Gerente para a Rede, tendo em vista que o Gerente atual só permanecerá até o final de janeiro
próximo. O próximo assunto discutido foi o calendário das próximas reuniões da Auremn. Foi
sugerido que elas ocorram sempre em um mesmo dia e horário, e ficou estabelecido que elas
passariam a ser marcadas na primeira terça-feira de cada mês, no horário de 16:00h, a não ser
que haja algum impedimento ou motivo de força maior que impossibilite a reunião na data
prevista. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o
dia 28 de janeiro de 2011 às 16:00 horas, na Sala de reuniões do Departamento de Química do
IME, 3o. andar – Praça General Tibúrcio, 80 – Urca.

