ATA DA 236ª. REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
NUCLEAR - AUREMN
Às dezessete horas do dia 07 de junho de 2011, teve início à 236ª Reunião Ordinária Aberta da AUREMN, realizada na
o.
Sala de reuniões do Departamento de Química do IME, 3 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) e Jochen Junker (FIOCRUZ). Justificada a ausência da secretária, a Ata passou a ser feita por Naira
Machado da Silva Ruiz. Item 1: Leitura e Aprovação de Atas: Devido à ausência da secretária, a leitura e aprovação da
ata da reunião anterior foi transferida para a próxima reunião. Item 2: Relato do Comitê dos Cursos: Sobre o curso de
HR-MAS a ser realizado em julho próximo, Sonia informou que as informações juntamente com o formulário de inscrições já
se encontram disponíveis na página da AUREMN. Sonia acrescentou que foi solicitado ao Renato disponibilizar no site
todas as informações sobre os cursos/eventos a serem realizados pela AUREMN em datas próximas. Sandra sugeriu que
seja providenciado, para os próximos cursos, formulário de inscrição online, e irá preparar um modelo para apresentar na
próxima reunião. Jochen pediu que fosse informada via rede da AUREMN a data limite disponibilizada para acesso aos
certificados online (participação XIII Encontro) no site do Evento. Figueroa sugeriu que a AUREMN mantenha uma cópia
desse banco de certificados. Sonia sugeriu que seja colocado um pré-anúncio sobre o curso de Alimentos na rede da
AUREMN, com o objetivo de avaliar o número de interessados neste curso. Fábio informou que o curso avançado sobre
Relaxação, a ser realizado no período de 13 a 21 de setembro de 2011 já conta com 50 inscritos, e que serão
selecionados 25 (mediante carta de recomendação) para participarem, devido á restrições de custo e de nivelamento, para
um melhor aproveitamento neste curso. Fábio comentou ainda que dentre os inscritos há 15 pessoas de fora do Brasil. Item
3: XIII Encontro de Usuários de RMN - Maio/2011: Sonia comentou sobre as falhas levantadas na forma de avaliação do
XIII Encontro de Usuários de RMN. Informou que apenas 38 formulários de avaliação foram preenchidos e devolvidos, o
que resultou numa baixa representatividade. Sonia comentou que considerou fraca a forma de divulgação do formulário de
avaliação, colocado junto ao material distribuído no Evento, o que poderia ser uma das causas do baixo estímulo dos
participantes em expressar suas opiniões. Ainda sobre este assunto, foram levantadas algumas sugestões sobre como
melhorar a forma de avaliação dos eventos. Jochen Junchen sugeriu que durante os eventos seja escolhida uma comissão
dentre o grupo de pessoas participantes (formada por professores e alunos de pós-graduação nacionais e estrangeiros),
para serem convidados e fazer uma avaliação formal do evento. Além disso, será mantida também a distribuição do
formulário de avaliação, juntamente com o material do evento. Todos concordaram com esta sugestão. Figueroa pediu que
os presentes expressassem suas opiniões sobre o XIII Encontro. Fábio considerou que foi bom, principalmente pelo fato de
ter sido mais uma excelente oportunidade de estabelecer contatos e oportunidades de interação. Como crítica, deixou
registrado que ainda considerou baixa a visibilidade dada aos pesquisadores brasileiros, e sugeriu que para os próximos
eventos sejam organizados simpósios internos em áreas temáticas e diversificadas, com o intuito de aumentar o interesse
dos participantes estrangeiros nos Encontros da AUREMN. Jochen Junchen se manifestou, sendo sua opinião contrária a
subdivisão de um Encontro do porte do Encontro da AUREMN, já que isto poderia dispersar muito mais do que agregar.
Encerrado o assunto sobre avaliação do XIII Encontro, Sonia apresentou a necessidade da AUREMN em atender a
solicitação de Portugal, com a sugestão de dois nomes de palestrantes brasileiros, e de um terceiro nome para o caso de
desistência de algum dos dois indicados, para o IberoAmericano a ser realizado de 24 a 28 Setembro de 2012 em Portugal.
Sonia sugeriu dois nomes: 1) Luís Alberto Colnago, justificado pela sua forte atuação na área de Instrumentação e também
no desenvolvimento de novas aplicações em RMN, e 2) Cláudio Tormena, por ser um excelente representante da área de
cálculos teóricos e acoplamentos em moléculas pequenas. O terceiro nome, sugerido por Fábio, foi José Ricardo Pires, na
área de Biomoléculas, com os quais todos concordaram. Item 4: ISMAR 2013 – Figueroa relatou que está enviando os
convites para os palestrantes das Plenárias do ISMAR 2013. Sonia comentou que Dorila Pilo Veloso, da UFMG será
convidada para compor o comitê organizador local do ISMAR. Figueroa, Sonia e Sandra informaram que visitaram as
instalações dos hotéis Windsor Barra e Intercontinental. Sonia apresentou como vantagem o fato do Hotel intercontinental
possuir uma área para congressos muito superior comparada com a do Windsor, além da facilidade do espaço estar
localizado em um único piso, e do menor custo. Sonia ressaltou ainda a proximidade do hotel Intercontinental ao Shopping
Fashion Mall e também a Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso seria um atrativo a mais, pois além de facilitar o acesso de
estudantes a outras opções de refeições e lazer, também favorece o acesso aos hóspedes que diariamente se deslocam da
Zona Sul em direção a São Conrado e vice-versa, via transporte do ISMAR ou particular. Ficou acertado que a negociação
com os dois Hotéis mencionados continuará, até que se tenha um custo final dos dois hotéis comparável com o esperado
para o Evento. Sandra solicitou concordância para iniciar a preparação dos sites dos próximos eventos: Jornada e ISMAR,
respeitadas as datas limites para divulgação de informações em cada caso. Todos concordaram com a sugestão. Também
serão iniciadas as negociações com vários hotéis da Zona Sul do Rio, para opções de hospedagem para os que optarem
por esta região, já que os hotéis da Barra da Tijuca têm custo mais elevado. Em seguida foram discutidas as opções de
recursos financeiros das entidades de fomento para o ISMAR. Figueroa relatou as estimativas máximas de recursos
(R$50.000,00 CAPES e R$150.000,00 CNPq), e ressaltou que o custo do evento é superior a esses valores (estimado em
R$600.000,00). Ele informou que irá a Brasília pessoalmente conversar com os presidentes da Capes e do CNPq sobre a
possibilidade de concessão de auxílio extra para este evento, considerada a sua importância e a visibilidade que traz não
só para o Brasil mas para todo hemisfério Sul e também por ser organizada pela única associação latino-americana em
RMN. Figueroa informou também que irá conversar com Jerson Lima, presidente da FAPERJ, sobre a possibilidade de
obter novos recursos. Foi sugerido que se marque uma reunião da comissão organizadora local, no início de 2012, para
montar uma estratégia para levantar recursos oriundos de outros estados. Fábio colocou a possibilidade de pedir verba
para participação de pelo menos 10 palestrantes latinos pelo CEBEM. Item 5: Relato dos Comitês – Pelo Comitê de
Novos sócios, Naira informou que foram recebidos dois novos sócios para a AUREMN: Mábio João Santana e Flávio Silva
de Carvalho. Não houve relato dos Comitês de publicações e Nomenclatura. Item 6: Assuntos Gerais – Sonia comentou
que recebeu contato de Gary Martin, de que virá ao Brasil dar palestras sobre RMN de produtos Naturais em Ouro Preto.
Sonia informou que irá escrever para grupos de pesquisa específicos em RMN de produtos naturais no Brasil que se
interessem em recebê-lo. Sem mais comentários a 236ª. Reunião Ordinária Aberta da AUREMN foi encerrada às 19:15 h e
a próxima reunião marcada para o dia 12 de julho de 2011.

