
ATA DA 242ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
Às dez horas e trinta minutos do dia 15 de dezembro de 2011 teve início a 242ª 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 Maria 
Cabral de Menezes (Vice-Presidente da AUREMN), Naira Machado da Silva Ruiz (Tesoureira da AUREMN), 
Rosane Aguiar da Silva San Gil (Secretaria da AUREMN), Sandra Maria de Mello Silva (UFRJ), Rosana 
Garrido Gomes (PUC-RJ), Jochen Junker (FIOCRUZ), Victor M. Rumjanek (UFRRJ) e Claudia Jorge do 
Nascimento (UnB/UNIRIO). Item 1: Leitura e Aprovação de Atas - Foi feita a leitura da Ata da 240ª e 241ª 
reuniões ordinárias, que foram aprovadas após pequenas correções.  Item 2: Relato do Comitê dos Cursos – 
Claudia relatou que o curso de RMN e outras Técnicas Aplicado na Caracterização de Biocombustíveis, 
ministrado no IME em novembro último pelos professores Paulo Soarez e Sonia Menezes transcorreu com 
excelente aproveitamento, conforme fichas de avaliação recebidas dos participantes. O único senão foram 
algumas criticas com relação a sala onde o curso foi ministrado, pequena para o numero de participantes. Com 
relação aos cursos regulares da Auremn que ocorrerão em Recife, o módulo básico será ministrado pelos 
professores Fernando Halwass e Claudia Nascimento, enquanto o Modulo II será ministrado pelo prof. Ricardo 
Emmanuel (do Departamento de Física da UFPE). O módulo sobre RMN de Imagens será ministrado pelo prof. 
Carlos Geraldes (Portugal). O material a ser distribuído aos participantes vai ser providenciado em Recife, 
enquanto os livros editados pela AUREMN serão levados do Rio de Janeiro. Sobre a solicitação de redução 
dos valores das inscrições para os docentes da UFPE, após discussão ficou estabelecido que será oferecido 
um desconto de 20%, em função do apoio financeiro que a UFPE está dando para o curso. Foi discutida a 
mensagem recebida do sócio Edson de Souza Bento, acerca dos preços diferenciados praticados no curso em 
Recife, comparado com o curso ministrado em Maceió, que não gozou desse benefício. Foi esclarecido pelo 
comitê de cursos que não houve financiamento pela Universidade local, como é o caso do curso a ser 
ministrado em Recife. Por outro lado as três vagas grátis disponibilizadas para a Instituição que sedia o curso 
foram mantidas em ambos os locais. Ficou acertado que esse assunto voltará a ser discutido durante a 
próxima Assembléia Geral da AUREMN. Com relação ao próximo curso, sobre Alimentos e Quimiometria, foi 
confirmado que ele será ministrado em março de 2012, em Minas Gerais, em função do maior número de 
inscritos nesse estado. Um outro curso sobre sequências de pulso, que será ministrado pelo prof. Griessinger, 
está previsto para ocorrer no intervalo entre a SBBq e a SBQ entre 22 e 25 de maio de 2012, provavelmente no 
Rio de Janeiro, especificamente na UNIRIO (campus da Urca). Item 3: Jornada de 2012 – foi informado que o 
pedido de auxilio para a Petrobras já foi encaminhado. Figueroa relatou que todas as cartas-convite já estão 
prontas, e que Claudio José Magon, Luiz Henrique Keng Q. Junior e Fernanda Moll (especialista em imagens) 
serão os conferencistas convidados do evento, assim como os professores Antonio Gilberto Ferreira, Ian 
Castro Gamboa, Jochen Junker e Tiago Venâncio. Um único mini-curso será ministrado pelos professores 
Edson Luiz G. Vidoto, Eduardo R. Azevedo e Tito J. Bonagamba, de Introdução a Instrumentacao para RMN, 
com carga horária de 16 horas, nos dias 30 e 31 de julho de 2012. Item 4: ISMAR 2013 – Sonia informou que 
já foram feitos todos os convites, e faltam 11 convidados retornarem com a confirmação da presença. Foi 
estabelecido o dia 31 de março de 2012 como a data limite para recebimento dessas confirmações e definição 
final dos convidados. Após análise do programa tentativa, foi possível abrir espaço para 05 palestras de 15 
minutos, como “hot spots” ou “bioimagens” ou “produtos naturais”. Foi sugerido que poderiam ocorrer duas 
seções (e não três) na terça-feira, no horário de 14-15:15h. Sugestão: “produtos naturais” e “hot spots” na 
terça-feira e uma seção paralela com o Iberoamericano, nesse caso “bioimagens”. Os palestrantes do 
Iberoamericano já foram confirmados. Prof. Natan não conseguiu ser contactado. Para diminuir o custo 
(passagens + estadia) foi solicitado que os sócios trouxessem alguns dos palestrantes convidados, através de 
projetos de suas instituições, de forma a diminuir o custo para a AUREMN. Foi informado por Sonia que não é 
política do ISMAR avaliar os trabalhos que são enviados, ficando os conteúdos de inteira responsabilidade dos 
autores, ou seja, todos os abstracts são aceitos. O „deadline‟ para envio dos abstracts („upgradable for oral‟) foi 
estabelecido como dezembro de 2012, e para pôsters, janeiro de 2013. O formato, livro de resumos, e/ou CD 
ainda vai ser avaliado pela comissão organizadora. A confirmação de recebimento dos trabalhos será 
encaminhada em fevereiro de 2013, e o „deadline‟ para registro em 28 de fevereiro de 2013. Em assuntos 
gerais foi sugerida a criação do “Premio AUREMN 2011”, que foi aprovada pelos presentes. A premiação seria 
feita durante as Jornadas, e a escolha é feita pela sugestão dos sócios quites com a AUREMN. O ganhador 
daria uma palestra sobre seu trabalho durante a Jornada. A solicitação de indicações de nomes será feita 
através da rede da AUREMN. Seriam selecionados os cinco nomes mais votados numa primeira eleição, e 
seria feita uma segunda eleição para indicação do ganhador. Sugestão de nomes: até o final de maio. Rosane 
ficará encarregada de fazer a divulgação e receber as indicações. A votação final deverá ocorrer ao longo do 
próximo mês de junho, de forma que o premio possa ser concedido durante a próxima Jornada em São Carlos. 
Tão logo a rede da AUREMN fique regularizada, será iniciada a divulgação. Ainda em assuntos gerais foi 
registrado o falecimento do Prof. Stejskal, ocorrido em 02 de dezembro de 2011. Nada mais havendo a tratar a 
reunião foi encerrada, e a próxima marcada para o dia 31 de janeiro de 2012, às 16:30 horas. 


