ATA DA 233ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR AUREMN
Às dezesseis horas e trinta minutos do dia 01 de março de 2011, teve início a 233ª 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 (Vice-Presidente da AUREMN), Naira Machado da Silva Ruiz
(Tesoureira da AUREMN), Sandra M. Mello Silva, Fábio Ceneviva Lacerda Almeida (BioqMed/UFRJ), Jochen Junker (FIOCRUZ) e Claudia
Jorge do Nascimento (UnB/UNIRIO). Justificada a ausência da secretária, a Ata passou a ser feita por Claudia Jorge do Nascimento. Item
1: Leitura e Aprovação de Atas: Devido à ausência da secretária com quem as atas estavam, a leitura e aprovação da ata da reunião
anterior foram transferidas para a reunião seguinte. Item 2: Relato do Comitê dos Cursos: Como coordenadora do Comitê de Cursos da
AUREMN, Claudia passou a relatar os cursos que estão previstos ainda para 2011. Ela expôs a possibilidade da Bruker estar trazendo um
especialista que poderia dar um curso sobre HRMAS, a pedido do professor Luciano Lião (UFG). Foi decidido que esperaremos a
confirmação da Bruker nesse sentido, para que não haja a realização de dois cursos idênticos no mesmo ano. Claudia confirmou a
realização do curso sobre RMN de alimentos e Quimiometria a serem ministrados pelos professores Antonio Gilberto Ferreira (UFSCAR) e
Etelvino Henrique Novotny (Embrapa Solos/RJ) na segunda semana de agosto. Falta ainda a confirmação do professor Etelvino com
relação à data. O curso será anunciado via rede da AUREMN, e será solicitado aos interessados que façam uma pré-inscrição para que
possamos decidir o local do curso de acordo com o número de interessados. Também foi confirmado o curso sobre Métodos Analíticos
para Análise de Biodiesel, a ser ministrado no Rio de Janeiro pelos professores Sonia Maria Cabral de Menezes (CENPES/Petrobrás) e
Paulo Anselmo Ziani Suarez (IQ/UnB), com duração de três dias a serem escolhidos na semana de 07 a 11 de novembro. Claudia também
informou que a priori os cursos de verão da AUREMN para 2012 serão em Recife, na UFPE. Fábio informou que está organizando junto
com o CBME (Centro de Biologia Estrutural do Mercosul) um curso avançado sobre Relaxação. O curso será ministrado no Rio de Janeiro,
no período de 13 a 21 de setembro. Haverá um número limitado de vagas (cerca de 25 a 30 pessoas), e será dada prioridade a alunos de
Doutorado e Pós-Doutorado. Fábio pediu ajuda da AUREMN para a divulgação deste curso. Todos os presentes concordaram que os
cursos devem ser feitos vinculados a AUREMN. Ficou definido que haverá preços diferenciados para sócios e não-sócios da AUREMN,
análogo a todos os cursos organizados pela Associação. Também foi decidido que será montado um pré-curso para um nivelamento dos
participantes. Item 3: Próximo Encontro de Usuários de RMN - Maio/2011: Sonia informou que o site já está no ar e funcionando
normalmente. Alguns dos presentes questionaram sobre a informação solicitada “Membership code”, alertando para o fato de que muitos
dos sócios já não teriam mais essa senha. Sonia explicou que já havia uma lista contendo todos os sócios da AUREMN com as respectivas
senhas com todos os membros da diretoria e que qualquer um deles poderia enviar a senha ao sócio quando solicitado por email. Alguns
dos presentes ponderaram sobre a possibilidade de se colocar algum “link” no site para a recuperação da senha, análogo ao que se
observa em vários outros “sites”. Sonia ficou então de solicitar ao Renato que colocasse na página esse “link”. Ela também disse que
enviaria um email para a rede da AUREMN explicando detalhadamente todas as etapas da inscrição para o Encontro e também para a
recuperação da senha. Sonia ainda lembrou que deverá constar nesse email o fato de que a opção por boleto bancário tem data de
vencimento definida e que deverá ser pago até essa data, não havendo prorrogação. Sonia passou então a informar os apoios financeiros
que já estão certos para o encontro. De acordo com a categoria, estão certos: (a) patrocínio: Petrobras, PUC/Rio, Tédia Brasil, Anasazi,
Bruker, Agilent, CAPES; (b) especiais: Mestrelab, Spin-Lock, Oxford Instruments, Sigma Aldrich; (c) Colaboração: CIL, New Era, Magritec,
Nalco e Eurisotop. Essas três categorias totalizam R$ 120 mil. Sônia informou que a Sigma Aldrich entrou como sócio pessoa jurídica,
sendo incluída na 2.ª categoria para apoio ao Encontro. Ficam faltando ainda CNPq e FAPERJ. Figueroa informou que mandou email para
CNPq para saber o porquê da rejeição do pedido e que também já entrou com solicitação de reavaliação da proposta. Quanto à FAPERJ,
ainda está no aguardo da resposta. Sonia informou que a Agilent entrou em contato para verificar a possibilidade de fazer um Encontro de
Usuários antes do XIII Encontro de RMN, uma vez que não puderam fazer o encontro anual habitual na última Jornada. Sonia informou que
eles provavelmente farão um encontro no domingo anterior (dia 01/05/2011) ao início do XIII Encontro de RMN e que a AUREMN ajudará
na divulgação. Ainda com relação ao XIII Encontro, foram rediscutidas algumas das apresentações. O professor Peter Siedl confirmou sua
participação, passando a ser portanto o substituto do professor Jairton Dupont no programa. Pelo fato do professor Edilberto não ter
respondido e não haver mais tempo hábil para fechar a programação do XIII Encontro, ele foi substituído pelo pesquisador Jochen Juncker
na apresentação da Dra. Christina Thiele. Para o seu lugar, na sessão de Comunicações Orais, assumirá a Profa. Claudia Nascimento. O
Professor José Dias de Souza também confirmou sua participação no XIII Encontro como apresentador de palestrante. O professor Edson
de Souza Bento disse que não poderá comparecer e Figueroa ficou de convidar o professor Jarbas Magalhães (UFMG) para o seu lugar.
Sonia informou que o Donald Bouchard da Anasazi confirmou que haverá também no XIII Encontro, análogo ao que ocorre nas Jornadas, o
prêmio para o melhor pôster de graduação. Ela disse que informará por email para toda a rede da AUREMN. Sonia e Sandra informaram
que praticamente todos os palestrantes já estão com passagens compradas e pagas. Item 4: ISMAR 2013 – Sonia ficou de confirmar a
presença de convidados/participantes para a próxima Reunião do ISMAR que ocorrerá no dia 29 de Abril, no Rio de janeiro, no Hotel
Acapulco, das 14:00 às 18:00h. Se houver necessidade esta reunião também continuará no sábado dia 30/04 pela manhã das 8:00 as
12:00h no mesmo local. Ainda com relação à organização do programa do ISMAR, Sonia sugeriu que os organizadores do Brasil preparem
uma sugestão de palestrantes/áreas, para serem apresentados na Reunião do dia 29/04. Foram inicialmente mencionados dois possíveis
palestrantes brasileiros: Professor Fábio Almeida e Professor Cláudio Francisco Tormena. Ficou acordado então entre os presentes a
realização de uma pré-reunião local para melhor discutir uma proposta de programa para ser apresentado na reunião do ISMAR. Esta préreunião será realizada no dia 21/03/2011 as 16:00h no CNRMN CCS Bloco K do Fundão. Item 5: Relato dos Comitês – Pelo Comitê de
Novos sócios, Naira informou que foram recebidos dois novos sócios para AUREMN: Camilla do Nascimento Bernardo e Débora Kerr. Não
houve relato dos Comitês de publicações e Nomenclatura. Item 6: Assuntos Gerais – Sandra comentou da dificuldade de utilização da
máquina de cartão de crédito, uma vez que ela tem apresentado defeito e a prestação de serviços de manutenção é muito lenta. Figueroa
pediu que Sandra continuasse insistindo no pedido/espera de manutenção para a máquina. Figueroa colocou que gostaria de discutir e
levantar propostas para ampliar a diretoria da AUREMN com intuito de dividir a carga de trabalho. Sugeriu também a possibilidade de se
criar representantes da AUREMN em cada região do Brasil e também no Mercosul. Figueroa sugeriu fortemente que fossem criadas novas
iniciativas para melhorar a infra-estrutura da AUREMN na parte de publicações e na captação de recursos financeiros. Como alternativa
para aumentar a participação nos Congressos, Fábio sugeriu que a AUREMN mude a forma de organização dos congressos, com a
criação de Simpósios Temáticos dentro dos Encontros e abertos a participação da comunidade. Fábio sugeriu ainda que estes simpósios
sejam organizados por Professores e pesquisadores de áreas afins e que disponham de financiamento próprio. Sonia comentou que Gary
Martin está aceitando sugestões de autores brasileiros para escreverem capítulos no seu livro sobre produtos Naturais. Há tópicos
específicos do assunto e Sonia ficou de enviar email para pesquisadores desta área informando sobre a oportunidade. Sonia informou
também que o Professor Antônio José da Costa Filho pretende oferecer um curso de EPR („EPR Methods in Biophysics‟) em Ribeirão
Preto previsto para julho 2011, com aulas básicas e seminários específicos, e contactou a AUREMN sobre a possibilidade da Associação
apoiar a atividade. Todos concordaram que a AUREMN deve apoiar este curso. Sem mais comentários a 233ª. Reunião Ordinária Aberta
da AUREMN foi encerrada as 19:20h, e a próxima reunião foi marcada para o dia 22 de março de 2011.

