ATA DA 245ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN
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Às dezesseis horas e quarenta minutos do dia 20 de março de 2012 teve inicio a 245ª Reunião Ordinária
Aberta da AUREMN, realizada na Sala de Reuniões do Departamento de Química do IME, 3º andar –
Praça General Tibúrcio, no80 – Urca. Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar (Presidente da
AUREMN), Sonia Maria Cabral de Menezes (Vice-Presidente), Rosane A. S. San Gil (Secretária), Naira
M. S. Ruiz (Tesoureira), Sandra M. M. Silva e Claudia Jorge Nascimento. Item 1: Leitura e Aprovação
de Atas - foi feita a leitura da ata da 244ª reunião ordinária, que foi aprovada após algumas correções.
Item 2: Relato do Comitê de cursos – Claudia relatou que o curso de Quimiometria, ministrado pelos
professores Antonio Gilberto Ferreira e Etelvino Novotny transcorreu sem problemas. O curso contou
com 19 participantes, e foi muito elogiado, tanto por seu conteúdo quanto pela excelência das aulas. O
levantamento das fichas de avaliação ainda está sendo finalizado, e será apresentado na próxima
reunião. Em seguida informou que o curso de Técnicas Avançadas em RMN foi confirmado para o
período de 24 a 26 de maio de 2012. Ele será ministrado pelo Prof. Griessinger e ocorrerá no Auditório
do CCET da UNIRIO, na Urca. Os detalhes relativos a organização do coffee-break e da estadia do
professor ministrante estão sendo finalizados, assim como a divulgação do curso na homepage da
AUREMN. Dando continuidade ao item, também foi confirmado o curso de RMN de baixo campo a ser
ministrado pelo prof. Rodrigo Bagueira para funcionários da Petrobras. Esse curso foi encomendado a
AUREMN pelo Cenpes, não sendo portanto um curso aberto a Comunidade. O próximo curso sobre
RMN de sólidos está previsto para ser oferecido no segundo semestre de 2012, será ministrado por
Rosane San Gil e Sonia Cabral e constará de aulas teóricas e aulas práticas no Laboratorio de RMN de
Sólidos do Instituto de Química da UFRJ. Item 3: Jornada de RM em São Carlos – Sonia informou que
os títulos das palestras já foram recebidos, exceto o da Profa. Fernanda Moll. O Encontro de Usuários
da Bruker foi confirmado, provavelmente no Hotel Anacã. As inscrições para a Jornada estarão abertas
a partir de abril de 2012. Esse ano a Sigma-Aldrich vai participar do evento, juntamente com a Tedia do
Brasil. Foram estabelecidos os prêmios para os melhores trabalhos nas categorias Doutorado e
Mestrado: primeiro lugar, pagamento da inscrição no próximo ISMAR e hospedagem em apartamento
triplo; segundo lugar premio de R$250,00 e terceiro lugar premio de R$100,00 e um livro da AUREMN.
Como já e tradição a Anasazi vai patrocinar o premio de melhor trabalho na categoria Iniciação
Científica. Item 4: Informes sobre o ISMAR 2013 – Sonia informou que a maioria dos convidados já
respondeu positivamente aos convites para ministrar palestras durante o evento, e já foram solicitados
os títulos para divulgação na homepage do ISMAR, assim como na homepage da AUREMN. Estão em
andamento as negociações referentes aos patrocínios da Agilent e da Bruker, para os quais foram
oferecidos os maiores stands. Foi dado prazo até 31 de março para que essas empresas se
manifestassem. Com relação a organização da seção de “porous media”, varias empresas da área de
exploração de petróleo estão sendo contactadas e convidadas a participar. A mesma estratégia será
utilizada com relação a área de bioimagem. Será feito contato com o Banco do Brasil para tentar
conseguir patrocínio para o evento. O CRQ se prontificou a colaborar com R$1.000,00, além de outras
empresas já contactadas. Item 5: Relatos dos comitês – Foram recebidas as indicações de três novos
sócios: Barbara Caroline Rodrigues de Araújo, Douglas Alencar de Almeida e Felipe da Silva Medeiros.
Não houve relatos dos comitês de nomenclatura e publicações. Item 6: Assuntos Gerais – em
assuntos gerais Figueroa informou que está organizando uma atividade relacionada com o ano
internacional da Quimica, que antecederá o ISMAR e contará com a presença de um ganhador de
Premio Nobel, ainda a ser definido. O evento terá como tema “A importância da Química para o
Desenvolvimento da RMN”. O nome do prof. Roberto Rittner foi sugerido para participar do evento como
palestrante. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e a próxima reunião marcada para o
dia 27 de abril de 2012 no IME, Urca.

