
ATA DA 234ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
Às dezesseis horas e quinze minutos do dia 22 de março de 2011, teve início a 234ª 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), Rosane A.S. San Gil (Secretária da AUREMN), 
Sandra M. Mello Silva, Rosana Garrido Gomes (PUC-RJ), Johen Junken (FIOCRUZ) e Fábio 
Ceneviva Lacerda Almeida (BioqMed/UFRJ). Item 1: Leitura e Aprovação de Atas: Foi feita a 
leitura das atas das reuniões 232ª e 233ª reuniões ordinárias, que foram aprovadas com algumas 
correções. Item 2: Relato do Comitê dos Cursos: Foi confirmada a realização do curso sobre 
HRMAS em Goiânia, e foi solicitado aos professores ministrantes que programassem atividades 
práticas, com resolução de problemas de amostras reais. Isso foi um pedido dos sócios, explicitado 
em formulários de avaliação de alguns dos cursos da AUREMN. Dando continuidade, foi confirmada 
a realização dos cursos regulares de fevereiro de 2012 na Universidade Federal de Pernambuco, sob 
a coordenação do prof. Fernando Hallwass, e que já foram solicitados recursos a FACEPE para a 
realização dos cursos. Item 3: XIII Encontro de Usuários de RMN  - Maio/2011: Sonia informou 
que foram recebidas doações da ACD e da Tegmag, no valor de US$800,00 de cada empresa. 
Sandra informou que já tem oito stands contratados, e que a preocupação com o espaço continua. 
Foi sugerido que os posters de alunos de Graduação sejam colocados em destaque, em local 
separado dos demais trabalhos. Foi sugerido que os posters sejam colocados na mesma sala dos 
stands, e que as demais salas laterais abriguem os posters referentes às comunicações orais. Foram 
recebidas inscrições de 101 trabalhos. Johen informou que o Encontro conta até o momento com 138 
inscritos, dos quais 21 estão isentos por serem convidados, e lembrou que o prazo para inscrição vai 
ate o próximo dia 31 de março, ou seja, existe a possibilidade de novas inscrições. O prazo para 
avaliação dos resumos recebidos vai até o dia 27 de março. Foi acertado que Figueroa vai 
encaminhar aos membros da diretoria os trabalhos cujas avaliações não tenham sido recebidas até 
essa data. Figueroa também comentou sobre a falta de apoio do CNPq ao próximo Encontro de 
Usuários de RMN. Em função disso ele vai preparar uma carta endereçada ao Presidente do CNPq, 
explicitando o histórico de participação desse órgão de fomento na AUREMN, assim como evidenciar 
o impacto da RMN no país. Sonia informou que as despesas de todos os palestrantes já estão 
cobertas, e que houve algumas alterações na programação: O prof. Tito Bonagamba vai substituir o 
prof. Rodrigo Bagueira, e que o prof. Claudio Magon vai ser convidado para participar como 
palestrante. Figueroa vai providenciar o convite. Item 4: ISMAR 2013 – A reunião no Rio de Janeiro 
está confirmada para o dia 29 de Abril de 2011, no Hotel Acapulco, com início previsto para as 14:00 
h. Sonia Cabral, Rosane San Gil e Fábio Almeida prepararão listas com propostas de palestrantes. 
Serão em torno de 120 palestras, e espera-se que entre 10 a 20 palestras sejam de pesquisadores 
latino-americanos. Item 5: Relato dos Comitês – Pelo Comitê de Novos sócios, Naira informou que 
foram recebidos 17 novos sócios: Alberto Monti, Bruno Aldrin de Assunção, Daniele Silva dos 
Santos, Edson Crusca Junior, Eliane Santana Fernandes, Elisa Akemi Ozaki, Erika Chang de 
Azevedo, Gustavo Emilia Victoria Silleta, Iseli Lourenço Nantes, Jeiely Gomes Ferreira, Karen 
Fabiane Canto Miranda, Marcel Nogueira d’Eurydice, Naira de Oliveira Tôrres, Raphael Bellis de 
Sousa, Rodolfo Acctor Acosta, Samuel Filipe Cardoso de Paula e Thiago Branquinho de Queiroz. 
Não houve relato dos Comitês de publicações e Nomenclatura. Item 6: Assuntos Gerais – não 
houve relatos. Nada mais havendo a tratar a 234ª. Reunião Ordinária Aberta da AUREMN foi 
encerrada as 18:10h, e a próxima reunião foi marcada para o dia 19 de abril de 2011. 


