
ATA DA 243ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia 31 de janeiro de 2012 teve início a 243ª Reunião 

Ordinária Aberta da AUREMN, realizada na Sala de reuniões do Departamento de Química 

do IME, 3o. andar – Praça General Tibúrcio, 80 – Urca. Estavam presentes José Daniel 

Figueroa Villar (Presidente da AUREMN), Sonia Maria Cabral de Menezes (Vice-Presidente 

da AUREMN), Rosane Aguiar da Silva San Gil (Secretaria da AUREMN), Sandra Maria de 

Mello Silva, Jochen Junker (FIOCRUZ) e Claudia Jorge do Nascimento (UnB/UNIRIO). Item 

1: Leitura e Aprovação de Atas - Foi feita a leitura da Ata da 242ª reunião ordinária, que foi 

aprovada após pequenas correções.  Item 2: Relato do Comitê dos Cursos – Claudia 

relatou que os cursos regulares da AUREMN oferecidos em Recife em janeiro-fevereiro 

desse ano contaram com 18 participantes no módulo I, 08 participantes no módulo II, 06 

participantes no módulo III e 14 participantes no módulo IV. As fichas de avaliação ainda 

estão sendo analisadas e os resultados serão apresentados na próxima reunião. O curso de 

Quimiometria foi confirmado para ocorrer na primeira semana de março, e será ministrado 

pelos professores Antonio Gilberto Ferreira (UFSCAR) e Etelvino Novotny (Embrapa). A 

coordenadora dos cursos relatou que um problema crítico é o relacionado com a infra-

estrutura para organização dos coffee-breaks durante os cursos. Várias sugestões foram 

feitas na tentativa de equacionar esse problema, porem que dependem do local onde os 

cursos são ministrados. Ainda com relação aos cursos para esse semestre Claudia relatou 

que está em andamento a organização do curso sobre sequencias de pulso, a ser ministrado 

pelo prof. Griessinger, no período de 24 a 26 de maio de 2012 no Rio de Janeiro, em local 

ainda a ser confirmado, porém provavelmente no Campus da Uni-Rio da Urca. Também foi 

informado por Claudia que vários sócios tem solicitado que seja oferecido um curso de RMN 

de Sólidos ainda esse ano. Sonia e Rosane se prontificaram a ministrar um curso básico, 

teórico-prático, no segundo semestre de 2012. Item 3: Jornada de 2012 – a ficha de 

inscrição para a Jornada de RM foi revisada, para ser disponibilizada no site do Evento. 

Também foram feitas algumas alterações na programação geral, de forma a incluir a 

cerimônia de entrega do premio e a Palestra do Ganhador do “Premio AUREMN de 

Ressonância Magnética”, que ocorrerá no final do primeiro dia da Jornada de RM em São 

Carlos. Também foram confirmados os prêmios para os melhores trabalhos, nas categorias 

de Doutorado, Mestrado e Iniciação Científica: primeiro lugar a inscrição e estadia durante o 

próximo Encontro de Usuários em RMN, segundo lugar premio Sigma-Aldrich no valor de 

R$250,00 e terceiro lugar premio AUREMN, no valor de R$100,00+livro. Vai ser feita 

solicitação de auxilio a FAPESP, para arcar com as despesas com estudantes participantes 

do Evento. Item 4: ISMAR 2013 – Sonia informou que já foi marcada reunião com a 

Empresa que vai fazer a logística do ISMAR, e confirmou que ocorrerão quatro seções 

paralelas durante o evento. O prazo até o dia 31 de março de 2012 para recebimento das 

confirmações de todos os convidados está mantido, e só após essa data poderá ser feita a 

definição final dos convidados. Item 5: Relatos dos Comitês – Foram aprovadas seis novas 

indicações de sócios: Aline Figueria Lira, André Fazolo Constantino, Gleide Alencar do 

Nascimento, Layla Rosário Barbosa, Lavínia de Carvalho Brito e Márcio Santos da Silva. 

Não houve relatos dos comitês de publicação e nomenclatura. Item 6: Assuntos Gerais – 

Não houve tópicos nesse item. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e a 

próxima marcada para o dia 28 de fevereiro de 2012, às 16:30 horas. 


