ATA DA 248ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN
Às dezesseis horas e trinta e dois minutos do dia 28 de junho de 2012 teve inicio a 248ª Reunião Ordinária Aberta
da AUREMN, realizada na Sala de Reuniões do Departamento de Química do IME, 3º andar – Praça General
o
Tibúrcio, n 80 – Urca. Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar (Presidente da AUREMN), Sonia Maria
Cabral de Menezes (Vice-Presidente), Naira M. S. Ruiz (Tesoureira), Rosane A. S. San Gil (Secretária), Sandra M.
M. Silva, Jochen Junker, Rosana Garrido Gomes, Fabio L. Almeida e Elisa Ozaki. Item 1: Leitura e Aprovação de
Atas - foi feita a leitura da ata da 247ª reunião ordinária, que foi aprovada com algumas correções. Item 2:
Alteração de composição da diretoria - O Presidente da AUREMN informou a todos que recebeu
correspondência da Vice-Presidente e da Tesoureira da AUREMN, com o pedido de renúncia dos respectivos
cargos, em função da impossibilidade de executar com o alto padrão necessário, as tarefas inerentes aos cargos
com as relativas a organização do próximo ISMAR. Após a leitura da carta de renúncia o Presidente e os demais
sócios presentes lamentaram muito essa saída, ainda que por motivos nobres, ao mesmo tempo em que teceram
vários elogios ao alto grau de profissionalismo de ambas, que o ato de renuncia tornou mais evidente. Dando
prosseguimento a reunião o Presidente declarou vagos a vice-presidência e a tesouraria, e em conformidade com
os Estatutos da AUREMN informou que uma nova eleição será feita para preenchimento desses cargos. Com a
concordância de todos os presentes foi constituída a comissão eleitoral, formada pelos sócios Rosana Garrido
Gomes (Presidente) e Jochen Junker (secretário). Foram sugeridos pelos sócios presentes os nomes dos sócios
Fábio Lacerda C. Almeida e Claudia J. do Nascimento, membros atuantes da AUREMN, para ocuparem os cargos
vagos. Figueroa informou que irá consultar formalmente o Fabio e a Claudia para saber se aceitam a indicação,
além de estender o convite aos demais sócios da AUREMN, através de mensagem via rede. Sandra lembrou da
necessidade de substituição rápida dos membros da diretoria, tendo em vista os vários compromissos já
assumidos pela AUREMN com a organização da Jornada de RM em São Carlos, no final de julho, em com o
ISMAR. Foi definido o calendário da eleição: recebimento de candidaturas até o dia 01 de julho de 2012;
divulgação dos candidatos e recebimento de votos, no período de 02 de julho a 05 de julho, e apuração às 16:30h
do dia 05 de julho de 2012.Item 3: Relato do Comitê de cursos – Foi feito o relato do curso ministrado pelo prof.
Griessinger, sobre “Técnicas Avançadas em RMN”, que contou com 46 inscritos. Item 4: Jornada de RM em São
Carlos – Sonia informou que até o momento foram recebidas 92 inscrições para o mini-curso, 146 inscrições para
a Jornada de RM, e 98 trabalhos, com 22 concorrentes aos prêmios AUREMN. Os prêmios serão oferecidos pela
Oxford, DpUnion, Anasazi e Sigma-Aldrich. Foi aprovado em reunião que os Membros da Diretoria da AUREMN
ficarão isentos do pagamento de inscrição nos Eventos da AUREMN. Figueroa informou que fará a seleção de 13
trabalhos que serão apresentados oralmente durante a Jornada, e enviará a sugestão para a Comissão Científica,
e que os 9 trabalhos selecionados (três por categoria), para concorrerem aos prêmios AUREMN de melhores
trabalhos da Jornada serão divulgados até o próximo dia 10 de julho de 2012. Figueroa lembrou que no próximo
dia 07 de julho termina a votação para o prêmio AUREMN de Destaque em RMN, e solicitou a Sandra que
providenciasse a confecção da placa, que será entregue ao homenageado. Elisa Osaki, da empresa Sigma Aldrich
propôs a criação de um prêmio Sigma-Aldrich para ser oferecido nos próximos eventos da AUREMN. Dando
continuidade aos informes, a festa de confraternização ocorrerá na quinta-feira, e na sexta-feira está programado o
almoço para 80 pessoas. Também ficou estabelecido o valor da despesa para os acompanhantes: R$100,00.
Sonia informou que recebeu a candidatura de Goiás para sediar a próxima Jornada. A escolha do estado sede
(Fortaleza, Maceió ou Goiás) será feita durante a próxima Assembléia Geral, em São Carlos. Item 5: Informes
sobre o ISMAR 2013 – Sonia informou que o quadro de convidados já está fechado, e que ate o momento foram
recebidos auxílios no valor de R$270.000,00. O CNPq concedeu auxílio no valor de apenas R$20.000,00. Figueroa
comentou que Guilherme Melo (do CNPq) sugeriu que o pedido fosse separado. Em função disso será feito novo
pedido para o CNPq, enviando-se solicitações separadas para o ISMAR, para o Encontro Iberoamericano e para
os eventos satélites. Fabio Almeida enviará pedido no valor de R$30.000,00 como Chair do Iberoamericano;
Fernanda Moll enviara pedido no valor de R$30.000,00 como Chair do Biomedical, e Figueroa enviará novo
pedido, no valor de R$150.000,00 como Chair do ISMAR. Figueroa solicitou a Sandra que fizesse a consulta ao
CNPq sobre a viabilidade dessa proposta. Foi sugerido o encaminhamento de pedido diretamente ao Ministro de
Ciência e Tecnologia. Sonia informou já ter recebido resposta positiva da CIL e de outras empresas, e que ainda
está aguardando confirmação da empresa Phillips, com relação ao possível patrocínio. Item 6: Relatos dos
comitês – Foi informado pelo comitê de novos sócios o ingresso de 8 novos sócios da AUREMN: Clarissa Piccinin
Frizzo, Deisy dos Santos Freitas, Layara Akemi Abiko, Luis Felipe Santos Mendes, Marcelo Lago Silva Pessoa,
Naiara Letícia Marana, Tatielih Pardim de Oliveira e Vinicius Sousa Ferreira. Figueroa, pelo comitê de publicações,
solicitou que fosse avaliada a possibilidade da AUREMN tornar-se Editora. Será necessário fazer alterações no
Estatuto, que poderá ser votada durante a próxima Assembléia Geral em São Carlos. O objetivo é editar livros
técnicos e científicos, e livros educacionais, além de revistas de divulgação científica. Item 7: Assuntos gerais –
Não houve relatos. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e a próxima reunião marcada para o dia 10
de julho de 2012 no IME, Urca.

