ATA DA 244ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às dezesseis horas e quarenta minutos do dia 28 de fevereiro de 2012 teve início a 244ª Reunião Ordinária
o.
Aberta da AUREMN, 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
Maria Cabral de Menezes (Vice-Presidente da AUREMN), Naira Machado S. Ruiz (Tesoureira da AUREMN),
Rosane Aguiar da Silva San Gil (Secretaria da AUREMN), Sandra Maria de Mello Silva, Jochen Junker, Lavínia
de Carvalho Brito, Rosana Garrido Gomes, Claudia Jorge do Nascimento e Fábio C.Lacerda de Almeida. Item
1: Leitura e Aprovação de Atas - Foi feita a leitura da Ata da 243ª reunião ordinária, que foi aprovada após
pequenas correções. Item 2: Relato do Comitê dos Cursos – Claudia informou que ainda encontra-se
pendente a liberação das notas dos alunos que solicitaram crédito, referentes aos cursos regulares da
AUREMN oferecidos em Recife, oferecidos pelos professores Carlos Geraldes, Claudia Nascimento, Klaus
Krambrock e Ricardo Emmanuel, . Com relação ao curso a ser ministrado em Minas Gerais no período de 05 a
09 de março próximo pelos prof. Antonio Gilberto Ferreira e Etelvino Novotny, sobre “RMN aplicada a análise
de alimentos”, Claudia relatou que o coffee break não terá custo para a AUREMN, e que três alunos tiveram
sua inscrição paga pela Bruker do Brasil. Dando continuidade ao item, foi relatado que o curso do Prof.
Griessinger está confirmado para ser ministrado no Campus da UNIRIO da Urca, no Rio de Janeiro. Os valores
acertados (para pagamento até 30 de abril de 2002) foram os seguintes: alunos de Graduação sócios –
R$100,00; alunos de pós-graduação sócios – R$180,00; profissionais sócios – R$360,00; profissionais não
sócios – R$720,00. Após a data estabelecido os valores serão majorados em 30%. Serão concedidas duas
vagas para a UNIRIO. Ficou estabelecido que a partir de 2012 os certificados dos cursos ministrados serão
emitidos com a assinatura de um membro da diretoria da AUREMN, e que serão pagas diárias no valor de
R$100,00 para os professores ministrantes. Foi sugerido pelos presentes avaliar a possibilidade de serem
organizados cursos até maio de 2013, com o objetivo de melhorar o aproveitamento dos alunos participantes
do ISMAR. Item 3: Jornada de 2012 – Figueroa informou que todas as cartas com convites para os
palestrantes já foram enviadas. A programação prevista é ocorrer na segunda-feira e na terça-feira o curso
sobre “Introdução a instrumentação em RMN”, ministrado pelos Profs. Edson Luiz G. Vidoto, Eduardo Ribeiro
de Azevedo e Tito José Bonagamba, do IFSC/USP. Apenas o Encontro de Usuários da empresa Bruker está
previsto de ocorrer na terça-feira a noite. A Agilent já informou que não vai promover o Encontro de Usuários
esse ano. A comissão organizadora fez uma rápida revisão no programa tentativa, e vai solicitar os resumos
das palestras para divulgação. Sandra informou que finalmente os problemas com pagamento via cartão de
crédito foram equacionados, e o protocolo que está sendo adotado é o recebimento dos dados via fax, para
pagamento em uma única parcela. Item 4: ISMAR 2013 – Sonia informou que a empresa Nova Podium será a
responsável pela organização do ISMAR. Foi apresentado o mapa com os stands, e feitas algumas alterações
no programa tentativa, em função da montagem de salas, para 4 ou 2 salas. Na sexta-feira após o almoço vão
acontecer em paralelo o Iberoamericano de RMN, para o qual o Prof. Gustavo Monte (Argentina) foi convidado,
e o Seminário sobre bioimagens. O workshop sobre meios porosos “porous media” está confirmado, e
empresas que prestam serviços para a Petrobras na área de sondagem estão sendo contactadas para
participar desse workshop. Também está confirmada na quarta-feira o simpósio sobre “small molecules and
natural products”. Item 5: Relatos dos comitês – O comitê de novos sócios informou que dois novos sócios
foram aceitos: Mariana da Silva Godinho e Rosemeire Flor da Silva. Não houve relatos dos comitês de
nomenclatura e publicações. Item 6: Assuntos gerais - em assuntos gerais foi estabelecido o calendário das
próximas reuniões: 28/02 (AUREMN/ISMAR), 13/3 (Empresa Nova Podium), 20/3 (AUREMN), 27/3 (ISMAR),
27/4 (ISMAR/AUREMN), 08/5 (ISMAR), 17/5 (Empresa Nova Podium), 22/5 (AUREMN), 12/6 (ISMAR), 26/6
(AUREMN), 10/7 (ISMAR/AUREMN), 3/8 (AUREMN), 21/8 (ISMAR). Figueroa informou que a chamada para
indicações, para o Premio AUREMN-Destaque em RM-2012 já foi divulgado na rede da AUREMN. Sonia
informou que a empresa Adaltec foi contratada para executar serviços de informática para a AUREMN. Nada
mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e a próxima marcada para o dia 20 de março de 2012, às 16:30
horas.

