
ATA DA 232ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
Às dezesseis horas e dez minutos do dia 10 de fevereiro de 2011, teve início a 232ª Reunião Ordinária Aberta 
da AUREMN, realizada na Sala de reuniões do Departamento de Química do IME, 3

o.
 andar – Praça General 

Tibúrcio, 80 – Urca. Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar (Presidente da AUREMN), Sonia Maria 
Cabral de Menezes (Vice-Presidente da AUREMN), Naira Machado da Silva Ruiz (Tesoureira da AUREMN), 
Rosane Aguiar da Silva San Gil (Secretaria da AUREMN), Sandra Maria de Mello Silva, Jochen Junker 
(FIOCRUZ) e Claudia Jorge do Nascimento (UnB/UNIRIO). Item 1: Leitura e Aprovação de Atas: Foi feita a 
leitura da Ata da 231ª reunião ordinária, que foi aprovada com pequenas correções. Item 2: Relato do Comitê 
dos Cursos: A coordenadora do Comitê de Cursos da AUREMN, Profa. Claudia Nascimento, relatou a 
avaliação referente aos cursos ministrados na UFAL. O módulo I contou com 26 participantes (dos quais 20 da 
UFAL), e o módulo II com 21 participantes.  Merece destaque a disponibilidade dos computadores para 
utilização no módulo II, de caráter experimental, o que muito contribuiu para o sucesso do curso, e o seminário 
proferido pelo prof. José Dias, que foi bastante elogiado pelos participantes. O Presidente da Auremn, Prof. 
Figueroa, vai encaminhar cartas de agradecimento a todos que participaram na organização dos módulos. 
Como já estabelecido anteriormente, os docentes sócios da Auremn estão isentos do pagamento da anuidade 
referente a 2011. Foi auferida uma receita de R$ 2.356,00. Após discussão, ficou estabelecido que nos 
próximos cursos da auremn em Instituiçoes de Ensino, dois docentes da instituição que quiserem participar das 
aulas terão 50% de desconto no valor da inscrição, além de 03 bolsas que serão dadas para alunos da 
Instituição sede. Claudia relatou que a empresa Tédia fez uma apresentação sobre seus produtos, e ofereceu 
um coffee-break durante o curso. Ficou estabelecido que para os próximos cursos da Auremn, será cobrada 
uma taxa de R$500,00 das Empresas que quiserem fazer apresentações durante o curso. Os próximos cursos 
previstos são o de “Técnicas analíticas (incluindo-se a RMN) aplicadas a produção de biodiesel”, previsto para 
novembro de 2011 no Rio de Janeiro, a ser ministrado por Sonia Cabral e Paulo Soarez, “HRMAS NMR”, 
previsto para julho de 2011 em Goiânia, ministrado pelos professores Luciano Lião e Glaucia Alcântara, “RMN 
de Baixo Campo”, no Rio de Janeiro, restrito a funcionários da Petrobras, que será ministrado pelo prof. 
Rodrigo Bagueira, e o curso de “RMN de Alimentos e Quimiometria”, previsto para o segundo semestre de 
2011. Dando continuidade a programação de oferta itinerante de cursos, os módulos básicos dos cursos da 
Auremn serão oferecidos em fevereiro de 2012 na cidade de Recife. Item 3: Próximo Encontro de Usuários 
de RMN  - Maio/2011: Sonia informou que o programa do próximo Encontro de Usuários esta pronto, e que já 
foram adquiridas passagens dos convidados Ad Bax, Hans Spiess, Bob Griffin, Miquel Pons, Carlos Geraldes, 
Warren Warren e Lucio Fridman. Informou também que a reunião da Comissão Organizadora do ISMAR vai 
ocorrer no Rio de Janeiro, e não mais em São Paulo, o que vai facilitar sobremodo o translado dos 
participantes para Angra dos Reis. Os custos das diárias dos participantes dessa reunião serão cobertos pela 
Profa. Anita Marsaioli (uma diária) e pela Auremn (duas diárias). Com relação à distribuição dos 
coordenadores, o pesquisador Johen Junken assumirá o lugar do Prof. Fabio Almeida, que só chegara para o 
evento na quarta-feira, devido ao fato de estar participando de outro evento no RJ; e o prof. Jose Dias assumirá 
o lugar da profa. Luzineide Tinoco, que não confirmou sua participação no próximo Encontro de Usuarios. 
Dando continuidade aos informes, a Petrobras será uma das empresas patrocinadoras do evento, e contribuirá 
com R$97.000,00. Também estão sendo esperadas confirmações de participação de outras empresas. Foi 
informado ainda que Daniel Pusiol se associou a Auremn na categoria de sócio pessoa jurídica. Patrocinios já 
confirmados: Spinlock, Nalco, Oxford, Anasazi, Tedia Brasil, Magritek, CIL, Mestrelab, PUC, Bruker e Agilent. 
Com relação a organização do evento, já foi fechado um contrato com Empresa especializada, para gerenciar 
toda a parte relativa a inscrição do próximo Encontro de Usuarios, a um custo de R$3.500,00. Item 4: ISMAR 
2013 – A reunião prévia foi confirmada para o dia 21 de março de 2011, no laboratório de CNRMN do CCS-
UFRJ, na Ilha do Fundão. Para essa reunião serão contactados os membros da Comissão local, de forma a dar 
inicio a organização do ISMAR. Item 5: Relato dos Comitês – Pelo Comitê de Novos sócios, Naira informou 
que foram recebidos trinta e seis novos sócios para AUREMN: Adilson Rodrigues Sabino, Alessandra Carmo 
Crispim, Aline Maria de Melo Paris Rego, Ana Lucila dos Santos Costa, Anderson Marques de Oliveira, André 
Alves de Souza, Camila Calado de Vasconcelos, Caroline Silva de Oliveira, Cinthia Costa de Lima, Clayton 
Rodrigues de Oliveira, Daniel de Melo Silva, Daniel Inacio de Lima, Danielly Moreira Correia da Silva, Darlene 
Pinto Keng Queiroz, Edjane Vieira Pires, Elen Gomes Pereira, Gilvan Epifanio Silva Lima, Jairton Dupont, Jésu 
Costa Ferreira Junior, José Adonias Alves de Franca, Julyana Rosa Machado, Lorena Mayara de Carvalho 
Cursino, Lyege Amazonas Maciel Magalhães, Luisa Geraldine Mayumi Ribeiro Arake, Marcos Batista Machado, 
Maria Amélia Lima dos Santos, Maria dos Prazeres Menezes de Jesus, Mariana Santos Gomes de Oliveira, 
Monica Santos de Feitas, Natalia Velasquez Oliveira, Patricia Suemy Kumagai, Patricia Vasconcelos de 
Oliveira, Quézia da Silva Sant’Anna, Raquel Ferreira da Silva, Rodrigo de Oliveira Silva e Thiago Barros 
Correia da Silva. 6: Assuntos Gerais – No item assuntos gerais Rosane sugeriu que a assinatura do periódico 
NMR Concepts fosse suspensa, tendo em vista que ele passou a constar do elenco assinado pela Capes, o 
que foi aprovado pelos presentes. Em seguida foi estabelecido um calendário para as próximas reuniões do 
primeiro semestre de 2011: 01/3, 22/3, 19/4 e 07/6. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e a 
próxima marcada para o dia 01 de março de 2011. 


