ATA DA 241ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
NUCLEAR - AUREMN
Às dezessete horas do dia 22 de novembro de 2011, teve início à 241ª Reunião Ordinária Aberta da AUREMN,
o.
realizada na 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 (VicePresidente da AUREMN), Naira Machado da Silva Ruiz (Tesoureira da AUREMN), Cláudia Nascimento, Sandra M.
Mello Silva e Jochen Junker. 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 “RMN e
outras Técnicas Analíticas para acompanhamento da produção e análises de óleos vegetais, gorduras, biodiesel e coprodutos”, Sonia comentou que a avaliação geral do curso por parte dos participantes foi muito positiva, com poucas
críticas dirigidas principalmente sobre o local de realização do curso. Cláudia fará o levantamento completo das
avaliações recebidas e o apresentará na próxima reunião. Claudia informou que as instalações da UNIRIO poderão ser
utilizadas para os próximos cursos da AUREMN no Rio de Janeiro. Figueroa pediu que Cláudia prepare um
levantamento dos cursos da AUREMN, destacando a contribuição da AUREMN para a formação de recursos humanos
no país, a fim de que esta informação seja apresentada junto aos órgãos de fomento para reforçar os pedidos de
recursos financeiros para os próximos eventos, inclusive para o ISMAR 2013. Sandra e Cláudia informaram que
levantarão estes dados, juntamente com a ajuda de Rosane San Gil, para completar as informações e finalizar o
levantamento. Em seguida Cláudia informou sobre o calendário de cursos para 2012:Módulo I – Curso Básico de RMN e
Módulo II – RMN e Imagens. Estes serão ministrados pelos professores Cláudia Nascimento (UNIRIO) e Eduardo
Azevedo (IF/USP/SC) de 16 a 20 de janeiro na UFPE em Recife. Módulo III – Reagentes de Contraste e Módulo IV –
EPR. Serão ministrados pelos professores Carlos Geraldes (Portugal) e Klaus Krambrock (UFMG) de 23 a 27 de janeiro
na UFPE em Recife. Cláudia informou que estes cursos não terão custo para a AUREMN. Ainda sobre este tema
Cláudia informou que está preparando ementas para serem divulgadas até início de dezembro e que o prazo para as
inscrições estará aberto até 8 de janeiro de 2012. Dando seguimento aos cursos será oferecido no período de 6 a 10 de
Fevereiro o curso “RMN e Quimiometria aplicada a Alimentos“, na UFMG com duração de 40h/aula por 5 dias e será
ministrado pelos professores Antônio Gilberto Ferreira (UFSCAR) e Etelvino Novotny (Embrapa). O prazo para
inscrições deverá ser encerrado em 25 de janeiro de 2012. O Curso “Desenvolvimento de Experimentos em 5D” de três
dias a ser organizado pelo Professor Fábio Almeida no início de março, em data a ser definida em parceria com a
AUREMN, está confirmado; o professor Fábio irá solicitar recursos a FAPERJ para cobrir as despesas do professor
estrangeiro que virá para ministrar este curso, que provavelmente será realizado na UNIRIO. O próximo curso
“Instrumentação em RMN” a ser realizado nos dois dias que antecedem a XII Jornada de RM, já tem ementa. A
bibliografia está em fase de elaboração, e tão logo esteja finalizada todo o material será disponibilizado para divulgação.
Ainda sobre o assunto Cursos, Cláudia comunicou que o professor Christian Griesinger do Max Plank Institute aceitou
ministrar um curso de Seqüências de Pulsos em RMN, que está previsto inicialmente para ser oferecido na terceira
semana de maio de 2012. Para tal a AUREMN vai precisar providenciar hotel e passagem para o professor ministrante.
Figueroa informou que submeterá projeto junto a FAPERJ para levantar recursos com esta finalidade. Item 3: XII
Jornada de RMN - Sandra informou que está sendo elaborado pedido de apoio para todas as entidades de fomento.
Sandra pediu ainda que fossem feitos os convites para os palestrantes e que o prazo para inscrições na XII Jornada
terminará em 30 de abril de 2012. Os palestrantes convidados serão: Cláudio Magon, Luís Henrique Keng e Ricardo
Pires. Para as comunicações orais os palestrantes serão: Jochen Junker, Thiago Venâncio, Antônio Gilberto Ferreira e
Ian Castro-Gamboa. Na Comissão Organizadora, além da diretoria da AUREMN, estarão também os membros do
comitê organizador local Eduardo Azevedo e Antônio Gilberto Ferreira. Na Comissão Científica: José Daniel Figueroa
Vilar, Tito Bonagamba, Luís Alberto Colnago, Antônio José da Costa, Dorila Pilo Veloso, Cláudio Tormena, Jochen
Junker e João Batista Fernandes. Sandra lembrou da importância de conseguir fechar o programa da Jornada a tempo,
para evitar atrasos. Ainda sobre a XII Jornada, Sandra confirmou as seguintes informações sobre as premiações
oferecidas pela AUREMN: Primeiro lugar nas categorias Doutorado, mestrado e Iniciação Científica receberão Inscrição
no ISMAR 2013/XIV Encontro RMN/Ibero Americano de RMN além de hospedagem em aprtamento triplo em hotel
categoria 3 estrelas (a ser escolhido pela AUREMN). Figueroa lembrou da criação do prêmio (medalha) para “Destaque
em RMN “ e sugeriu que os critérios para escolha do premiado sejam discutidos na próxima reunião da AUREMN. Item
4: ISMAR 2013 – Sonia informou que enviou 93 convites para os palestrantes convidados. Desses convites 41 ainda
não foram respondidos. Somente após o recebimento de todas as respostas serão enviados convites aos substitutos.
Item 5: Relato dos Comitês – Comitê de Novos sócios, Naira informou que foi recebido como sócio efetivo da
AUREMN: Ian Castro-Gamboa (IQ/UNESP). Não houve relato dos Comitês de publicações e Nomenclatura. Item 6:
Assuntos Gerais – Figueroa comentou que a Sigma-Aldrich quer divulgar a atividade de venda de materiais para RMN.
Figueroa ressaltou a importância de se manter a interação da AUREMN com a formação de recursos humanos no país
a medida que a AUREMN cresce para que haja cada vez mais profissionais em RMN preparados para dar cursos e etc.
Sandra informou que recebeu retorno do contador da AUREMN, e que a possibilidade de transformar a AUREMN em
editora é viável. Nesse caso a editora ficaria vinculada a AUREMN usando o mesmo CNPJ. Figueroa pediu para que
Sandra proceda ao levantamento de toda a documentação necessária para viabilizar este processo, o qual ficará
também limitado a adendo do estatuto da AUREMN e aprovação em Assembléia Geral. Sonia informou que foi
agendada com a Bruker do Brasil uma reunião para o dia 15/12/2011 as 8:30h para tratar de assuntos relacionados ao
ISMAR 2013. Sem mais comentários a 241ª. Reunião Ordinária Aberta da AUREMN foi encerrada as 19:35h e marcada
a próxima reunião para o dia 15 de Dezembro de 2011.

