ATA DA 247ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN
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Às dezesseis horas e quarenta minutos do dia 22 de maio de 2012 teve inicio a 247ª Reunião Ordinária
Aberta da AUREMN, realizada na Sala de Reuniões da Rua Lauro Muller no16/402, Urca. Estavam
presentes José Daniel Figueroa Villar (Presidente da AUREMN), Sonia Maria Cabral de Menezes (VicePresidente), Rosane A. S. San Gil (Secretária), Naira M. S. Ruiz (Tesoureira), Sandra M. M. Silva,
Jochen Junker e Fabio L. Almeida. Item 1: Leitura e Aprovação de Atas - foi feita a leitura da ata da
246ª reunião ordinária, que foi aprovada após algumas correções. Item 2: Relato do Comitê de cursos
– Foi informado que o curso de Técnicas Avançadas em RMN já tem 46 inscritos, e está confirmado
para o período de 24 a 26 de maio de 2012. Além do Prof. Griessinger que ministrará o curso, o Prof.
James Prestegard, do Centro de Glicobiologia de Atlanta vai ministrar uma palestra de abertura, no dia
24 de maio. Item 3: Jornada de RM em São Carlos – Sonia informou que o site foi colocado no ar e
agradeceu aos sócios Naira Ruiz e Jochen Junker pelo auxilio inestimável durante essa etapa do
trabalho. Foi estabelecida a data limite para recebimento de resumos: dia 10 de junho de 2012, e data
limite para envio a gráfica, 01 de julho de 2012. A comissão avaliadora, por área, será a seguinte:
Jochen Junker, José Dias de Souza Filho, Anita Marsaioli, Edilberto Silveira, João Batista Fernandes e
Dorila P. Veloso (PN/QO), Claudio Tormena, Carlos Kaiser, Ernani Basso e Peter Seidl (Cálculos),
André L.B.Formiga (QI), Fabio Almeida, Ana Paula Valente, Luzineide Tinoco, Mauricio Sforça, Monica
Santos e Roberto Salina (Biomoleculas), Rosane San Gil, Sonia Cabral, Tito Bonagamba, Naira Ruiz,
Luiz A. Colnago, Eduardo Azevedo (RMN de Solidos), Maria Ines Bruno, Antonio Gilberto Ferreira, Ana
Czeri, Glaucia Alcantara, Luciano Liao (Quimiometria), Daniel Figueroa, Claudia Nascimento (Teoria),
Antonio José da Costa Filho (EPR), Alberto Tannus, Fernada Moll (imagens), Eduardo Bagueira, Maira
Inês Bruno, Sonia Cabral (Baixo campo), Katia Zaccur, Nilo Zanata, Antonio MAngrich, Fernaldo
Hallwass (pequenas moléculas). Figueroa vai enviar os e-mails para formalizar os convites. A comissão
avaliadora dos trabalhos que concorrerão aos prêmios será constituída na próxima reunião ordinária.
Conforme já informado, o prêmio para o primeiro colocado (Mestrado e Doutorado) será a Inscrição no
ISMAR 2013 e diárias em apartamento triplo durante todo o evento; segundo lugar premio de R$250,00
e terceiro lugar premio de R$100,00 e um livro da AUREMN. Já foram concedidos pela CAPES
R$30.000,00 para auxilio a organização da Jornada. O premio destaque em RMN já foi divulgado e já
foram recebidas indicações. Com relação a programação, o Encontro de Usuários da Bruker foi
confirmado, e ocorrerá na terça-feira, às 19:00h. A próxima Jornada de RM ocorrerá provavelmente em
uma das cidades a seguir, em função das submissões de candidaturas recebidas até o momento:
Fortaleza ou Maceió. 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 Agilent e a
Bruker confirmaram o patrocínio ao ISMAR na categoria máxima, e que encontra-se em andamento a
negociação com a empresa Philips (imagens por RMN). A proposta e que essa empresa fique
responsável por subsidiar também a inscricao de estudantes, como “Philips Grant for students”. A GE foi
convidada a participar, além de empresas da área de exploração de petróleo. Fabio sugeriu que os
laboratórios utilizem espaços no ISMAR para a divulgação de suas atividades, similar ao que o LNLS
faz. Sonia informou que o site do ISMAR já se encontra no ar. Item 5: Assuntos Gerais – Em assuntos
gerais foi comunicado que a Sigma Aldrich entrou em contato para solicitar autorização da AUREMN
para fazer uma consulta via rede sobre uso de solventes pelos laboratórios, o que foi autorizado pelos
presentes. Foi informado também que o prof. Gary Martin solicitou a indicação do nome de um
pesquisador da área de PN para escrever um capitulo sobre produtos naturais em um livro que esta
sendo preparado, tendo sido indicado o prof. Edilberto Ferreira. Nada mais havendo a tratar a reunião foi
encerrada, e a próxima reunião marcada para o dia 26 de junho de 2012 no IME, Urca.

