
 

ATA DA 237ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN 
 
Às dezessete horas e quinze minutos do dia 12 de julho de 2011 teve inicio a 237ª Reunião Ordinária 

Aberta da AUREMN, realizada na Sala de Reuniões do Departamento de Química do IME, 3º andar – 

Praça General Tibúrcio, no80 – Urca. Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar (Presidente da 

AUREMN), Sonia Maria Cabral de Menezes (Vice-Presidente), Rosane Aguiar da Silva San Gil 

(Secretária), Johen Junken, e Claudia Jorge Nascimento. Item 1: Leitura e Aprovação de Atas- a 

reunião foi iniciada pela leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada com algumas correções. 

Item 2: Relato do Comitê dos Cursos- o relato foi iniciado pela listagem das providências finais para o 

curso de RMN MAS e RMN HR-MAS na UFG: impressão de certificados, listas de presença, recibos e 

formulários de avaliação, material que será levado pela Rosane San Gil, uma das professoras 

ministrantes. Com relação ao próximo curso agendado, de Quimiometria, Claudia informou que as 

ementas ainda encontram-se pendentes. Sobre o local, Claudia informou que o curso seré oferecido em 

Minas Gerais, por ter sido o local que apresentou o maior numero de pré-inscritos. Dando continuidade 

ao relato, Claudia ressaltou que o curso de relaxação a ser ministrado no CCS terá 30 participantes na 

parte teórica e 25 participantes na parte prática. O ultimo curso programado para esse ano, sobre 

biodiesel, ocorrerá no período de 07 a 09 de novembro de 2011, e será ministrado pelos prof. Paulo 

Soarez e Sonia Cabral. Claudia informou que a Anasazi manifestou-se interessada em participar, 

inclusive com uma palestra sobre aplicação de micro-ondas na síntese de biodiesel. Além da Anasazi 

também a Oxford e a DPUnion poderiam participar desse curso. Os próximos cursos regulares da 

AUREMN serão oferecidos em Recife, ocorrerão em janeiro ou fevereiro de 2012 e serão coordenados 

pelo Prof. Fernando Hallwass, com uma parte básica e um módulo sobre reagentes de contato, 

ministrado pelo Prof. Carlos Geraldes. Também será oferecido um módulo relativo a EPR, que será 

ministrado pelo Prof. Antonio José da Costa Filho. Item 3: XIII Encontro de Usuários de RMN - Sonia 

informou que foi fechada a conta da Capes, e que a FAPERJ liberou a verba relativa aos gastos 

pendentes. Em seguida Figueroa apresentou o relatório do evento, que foi aprovado pelos presentes. 

Item 4: ISMAR 2013 –Sonia informou que dos 10 palestrantes convidados 06 já confirmaram a 

presença. Figueroa sugeriu que fosse convidado um pesquisador ganhador de Premio Nobel. Sonia 

informou que a Sandra ainda está em negociações com o Hotel Intercontinental, para baixar os custos 

do evento. Item 5: Relato dos Comitês – O comitê de novos sócios indicou dois novos sócios: Rangel 

Magalhaes Luzin e Carolina Oliveira Matos, ambos da UFG. Item 6: Assuntos Gerais – No item 

assuntos gerais foi discutido o calendário das próximas reuniões e ficou acertado que elas ocorrerão, a 

princípio, na terceira semana de cada mês, e um pouco mais cedo, às 16:30 h. Nada mais havendo a 

tratar a reunião foi encerrada, e a próxima reunião marcada para o dia 23 de agosto de 2011 no IME, 

Urca.  


