
ATA DA 235ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
Às dezesseis horas e quarenta minutos do dia 19 de abril de 2011, teve início a 235ª 
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), Claudia J. Nascimento (UnB), Victor Rumjaneck 
(UFRRJ), Rosana Garrido Gomes (PUC-RJ), e Fábio Ceneviva Lacerda Almeida 
(BioqMed/UFRJ). Item 1: Leitura e Aprovação de Atas: Foi feita a leitura da ata da reunião 
234ª, que foi aprovada com correções. Item 2: Relato do Comitê de Cursos: O próximo 
curso da AUREMN, “RMN MAS e RMN HRMAS – uma abordagem teórico-prática”, será 
ministrado pelos professores Glaucia Alcantara (UFMT), Luciano Morais Lião (UFG) e 
Rosane A.S. San Gil (IQ-UFRJ), no período de 16 a 19 de julho de 2011, na Universidade 
Federal de Goiás. O curso está sendo preparado de forma a abranger aspectos teóricos da 
RMN de sólidos, e aplicações a materiais sólidos e semi-sólidos, assim como atividades 
práticas, com técnicas de preparação de amostras e principais sequencias de pulso 
utilizadas na RMN de HR-MAS. A passagem aérea do docente externo (Rosane San Gil) 
será providenciada, assim como a divulgação do curso na rede da AUREMN. Item 3: XIII 
Encontro de Usuários de RMN  - Maio/2011: Sonia informou que mais uma vez o premio 
Anasazi para trabalhos de alunos de Graduação está confirmado, nos seguintes valores: 1º 
lugar – R$250,00; 2º lugar – R$100,00; 3º lugar – R$ 50,00. Os prêmios para os melhores 
posters apresentados durante o Encontro de Usuários serão: 1º lugar – passagem para o 
próximo Encontro Iberoamericano, em Portugal; 2º lugar – pagamento da inscrição no 
próximo Encontro Iberoamericano, em Portugal; 3º lugar – pagamento da inscrição na 
próxima Jornada de RM. A comissão organizadora será composta pelos Pesquisadores 
convidados do XIII Encontro de Usuários de RMN. Em seguida foram discutidos os itens da 
pauta referente a próxima Assembléia Geral, que ocorrerá durante o evento, e ficou acertado 
que além dos relatórios dos diferentes comitês, sugestões de gestão para o próximo 
mandato também serão apresentadas. Item 4: ISMAR 2013 – Sonia informou que  foi 
iniciada a preparação da pauta da reunião prévia, assim como do programa científico do 
próximo ISMAR. Com relação às seções paralelas, ocorrrerá o Congresso Iberoamericano, 
no último dia, além de palestras nomeadas “Young scientists”. São esperadas em torno de 
700 participantes. A proposta de tópicos a serem apresentados pelo Fabio durante a reunião 
prévia serão os seguintes: Biological NMR, solid state NMR, methods, EPR and related 
techniques, DNP/ENDOR, microimaging (MRI), natural products and small molecules, NMR 
applications to soils, renewable and energy, quantum computing NMR, frontiers, low field and 
zero field NMR. Na oportunidade Figueroa também fará uma apresentação, relacionada com 
a questão financeira. Item 5: Relato dos Comitês – Pelo Comitê de Novos sócios, Naira 
informou que foram recebidos 03 novos sócios: Brenda Gomes Carvalho, Derrick Green e 
Giovana Cássia de Freitas Lemeszenski. Item 6: Assuntos Gerais – não houve relatos. 
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e a próxima reunião foi marcada para o 
dia 07 de junho de 2011. 


