
ATA DA 239ª. REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 
NUCLEAR - AUREMN 

 
Às dezesseis horas e trinta minutos do dia 27 de setembro de 2011, teve início à 239ª Reunião Ordinária Aberta da 
AUREMN, realizada na Sala de reuniões do Departamento de Química do IME, 3

o.
 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 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 - Foi feita a leitura da Ata da 238ª Reunião Ordinária Aberta da AUREMN, a qual foi aprovada com 
pequenas correções. Item 2: Relato do Comitê dos Cursos - Sobre o curso de “RMN e Outras Técnicas Analíticas para 

acompanhamento da produção e análises de óleos vegetais, gorduras, biodiesel e co-produtos”, a ser realizado em 
novembro próximo, Figueroa e Jochen Junker confirmaram que houve divulgação no Boletim da SBQ. Sandra informou que 
iria fazer também a divulgação na rede do IQ/UFRJ e Sonia solicitou mala direta do INT para fazer também a divulgação do 
curso via e-mail no INT. Ainda sobre esse curso, a ser realizado nas dependências do IME, Figueroa pediu que fosse 
divulgado entre os inscritos que o IME não permite a entrada de pessoas trajando chinelos, camisetas, bermudas ou  
camisas de times. Figueroa também informou que já comunicou aos professores do IME que a AUREMN disponibilizará 
três bolsas para participação de alunos desta instituição interessados em participar do curso. Sonia comunicou que a 
AUREMN não oferecerá outros cursos em 2011, porém a organização do curso sobre EPR em 2012, encontra-se em 
andamento. Sonia comunicou ainda que durante sua estada no Brasil, Gary Martin ministrará  palestras no dia 25/10 no 
CENPES/Petrobras e no dia 26/10 no NPPN/UFRJ. Os respectivos horários e datas estarão disponíveis no site da 
AUREMN. Item 3: XII Jornada de RMN  - Julho/2012: Sandra informou que irá a São Carlos na semana do dia 5/10 com o 

intuito de visitar locais a serem sugeridos como hospedagem para os participantes da XII Jornada, além de visitar o local do 
evento (USP/SC), espaço para painéis, etc. Sandra também informou que perguntou ao Prof. Antônio Gilberto sobre os 
temas de interesse para mini-cursos que são oferecidos habitualmente nas Jornadas de RM e foi sugerido a organização 
de dois cursos simultâneos, com duração de 8 horas/cada. Em seguida, Sonia falou sobre a necessidade de escolha de 
possíveis nomes para serem sugeridos ao comitê local como palestrantes (3 plenárias e 4 comunicações orais) para a XII 
Jornada. Figueroa sugeriu que fossem levantados nomes de pessoas que não tenham tido participação como palestrantes 
nas últimas 2 jornadas de RM. Foram feitas as seguintes sugestões: Alberto Tannus, USP/SC (Imagens por RMN), Ricardo 
Pires, NPPN/UFRJ (Biomoléculas) e Luciano Lião, IQ/UFG (HR-MAS). As sugestões para as 4 comunicações orais foram: 
Cláudio Magon, UFSCAR/SC (EPR), Jochen Junker, Fiocruz/RJ (Pequenas moléculas), Thiago Venâncio, UFSCAR/SC 
(RMN de Sólidos) e Cecília Nunes, CBA/Manaus (Produtos Naturais). Foi ainda comentado sobre a possibilidade de 
convidar uma pessoa para falar sobre RMN in vivo (Bioimagens). Figueroa comentou que há uma pessoa do grupo do 
Jerson Lima (NPPN/UFRJ) desenvolvendo bom trabalho nesta área e ficou de conseguir o nome para um eventual convite. 
Ainda sobre a XII Jornada, Sandra informou que está em entendimentos com a ADALTEC para fazer futuras alterações no 
“site” já para a próxima Jornada. Jochen Junker se colocou a disposição da AUREMN para ajudar a criar um novo site, caso 
fosse esta à necessidade da AUREMN. Figueroa e Sonia ressaltaram a importância de se manter este serviço terceirizado 
por uma empresa do ramo, mas concordaram com a participação de pessoas da AUREMN que queiram e possam dar 
contribuições para que o “site” se torne mais eficiente. Item 4: ISMAR 2013 – Sonia solicitou ao Figueroa para que sejam 

finalizados os convites para os palestrantes  convidados para o ISMAR 2013, num total de 96 palestras. Sandra informou 
que continua em negociação com o  Hotel intercontinental, no sentido de conseguir maiores vantagens para a AUREMN no 
pacote oferecido até o momento. Foi decidido que os palestrantes convidados assim como os palestrantes plenários ficarão 
isentos de inscrição,  porém terão apoio para diárias condicionado à possibilidade finaceira da AUREMN a época do 
evento. Sobre este assunto, Figueroa comentou a necessidade de solicitar a aprovação do CNPq para financiar um total de 
166 diárias e passagens para palestrantes. Figueroa informou ainda que irá pessoalmente a Brasília no próximo dia 
21/10/2011 conversar com os diretores das entidades de fomento (CNPq e CAPES) sobre a importância do apoio destas 
instituições ao ISMAR 2013. Sonia comentou sobre o fato dos dirigentes da  SBBQ terem marcado a sua reunião anual 
para a mesma semana do ISMAR 2013, mesmo tendo sido previamente informados, pela própria Sonia sobre a data do 
ISMAR que já havia sido definida. Figueroa informou que irá enviar um comunicado oficial a SBBQ, em nome da AUREMN, 
deixando claro que a sobreposição de datas de dois eventos importantes como o ISMAR e a SBBQ anual,  irá prejudicar o 
país. Item 5: Relato dos Comitês – Não houve relato dos Comitês de Novos Sócios, publicações e Nomenclatura. Item 6: 
Assuntos Gerais – Sonia comentou que já estão prontos os folhetos do próximo Encontro Ibero-americano de 2012 e 

pediu para que sejam definidos os nomes de brasileiros que irão compor a participação neste evento como palestrantes. 
Figueroa sugeriu que esses nomes sejam definidos na próxima reunião da AUREMN. Dando prosseguimento ao item 
Figueroa solicitou que seja dada atenção especial para o fato de que existe uma grande limitação da AUREMN em publicar 
seus livros e comercializá-los. Como sugestão para resolver de vez este assunto e tornar mais atrativa a publicação de 
literatura através da AUREMN, foram levantadas as seguintes sugestões: negociar com outras editoras a possível venda de 
livros da AUREMN (com repasse de lucros para a AUREMN), ou ainda transformar a AUREMN em editora. Sandra ficou de 
verificar quais seriam os requisitos legais para tal mudança. Sobre a sede da AUREMN, Sonia informou que ainda não tem 
uma solução definitiva, mas que continua buscando alternativas. Sem mais comentários a 239ª. Reunião Ordinária Aberta 
da AUREMN foi encerrada às 19:35h e a próxima reunião marcada para o dia 25 de outubro de 2011. 


