ATA DA 246ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN
Às dezesseis horas e vinte e cinco minutos do dia 27 de abril de 2012 teve início a 246ª
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 (VicePresidente), Naira M. S. Ruiz (Tesoureira), Rosane A. S. San Gil (Secretária), Sandra M. M.
Silva e Jochen Junker. Item 1: Leitura e Aprovação de Atas - foi feita a leitura da ata da 245ª
reunião ordinária, que foi aprovada sem correções. Item 2: Relato do Comitê de cursos –
Claudia informou que o Prof. Griessinger vai ficar um dia a mais do que o previsto inicialmente,
e que tudo já está organizado para o curso, que será ministrado na UNIRIO, no Rio de Janeiro
no final de maio de 2012. Item 3: Jornada de RM em São Carlos – O Hotel Anacã foi o
escolhido para sediar a próxima Jornada de RM, assim como o Encontro de Usuários da
Bruker. As condições oferecidas pelo Hotel, assim como sua infra-estrutura foram fatores
determinantes para a escolha. Sandra informou que já foram providenciadas as reservas para
os palestrantes convidados, e que os títulos das palestras já foram todos recebidos. Item 4:
Informes sobre o ISMAR 2013 – Figueroa apresentou um resumo da reunião da comissão
organizadora local, realizada no dia 27 de março ultimo, com a participação de Fernando
Hallwass via Skype. O Hotel escolhido foi o Royal Tulip Hotel, em São Conrado, localizado a 21
km do Aeroporto Santos Dumont, a 35 km do Aeroporto Internacional do Galeão e a 23 km do
Centro do Rio de Janeiro. Já foram reservados 100 quartos, conforme pacote fechado pela
AUREMN. Se o número de participantes alojados no Hotel for maior do que o pacote
negociado, haverá descontos para alguns dos itens negociados. A previsão é que a página
esteja no ar para registros a partir de 20 de setembro de 2012, a data limite para recebimento
de resumos com possibilidade de upgrade para oral é 14 de janeiro de 2013, e para submissão
de posters 18 de março de 2013. A data limite para inscrição no congresso, com desconto,
também foi estabelecida: 18 de março de 2013. Sonia relatou que fez vários contatos durante o
ultimo ENC, tanto com palestrantes convidados quanto com Empresas interessadas em
participar do próximo ISMAR no Rio de Janeiro. A empresa Bruker já se manifestou, e vai
participar com o patrocínio de maior valor. Está sendo aguardada a resposta da Agilent. Dando
continuidade aos informes, está prevista a concessão de bolsas para 50 estudantes, no valor
unitário de US$500,00. O custo previsto do evento é de US$ 640.000,00. Item 5: Relatos dos
comitês – Foram recebidas as indicações de dois novos sócios: Júlia Rossi Diniz e Tatiana
Onofre de Lira. Não houve relatos dos comitês de nomenclatura e publicações. Item 6:
Assuntos Gerais – em assuntos gerais Sonia informou que o sistema de associados da
AUREMN não estava vinculado ao site da Associação, porém a nova empresa contratada está
trabalhando para resolver esse problema, de forma que as inscrições na Jornada possam ser
feitas sem percalços. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e a próxima reunião
marcada para o dia 22 de maio de 2012 no IME, Urca.

