ATA DA 249ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN
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Às dezesseis horas e trinta e dois minutos do dia 10 de julho de 2012 teve inicio a 249ª 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), Claudia J. Nascimento (Tesoureira), Rosane A. S. San Gil (Secretária), Sonia Maria
Cabral de Menezes, Naira M. S. Ruiz, Sandra M. M. Silva, Jochen Junker e Rosana Garrido Gomes.
Item 1: Leitura e Aprovação de Atas - foi feita a leitura da ata da 248ª reunião ordinária, que foi
aprovada com algumas correções. Item 2: Relato do Comitê de cursos – Claudia teceu alguns
comentários sobre o curso ministrado pelo Prof. Griessinger, sobre “Técnicas Avançadas em RMN”,
notadamente sobre a necessidade de inclusão de pré-requisito para os próximos cursos semelhantes. A
heterogeneidade da plateia atrapalhou em alguns momentos o bom andamento do curso, e isso precisa
ser evitado. Com relação aos próximos cursos, os módulos básicos dos cursos de verão serão
ministrados no Rio de Janeiro. Foram recebidas sugestões de inclusão de módulos relacionados a
ferramentas de processamento de espectros, como o Mestre INOVA e o NMR View. Item 3: Jornada de
RM em São Carlos – Sonia informou que recebeu auxílio para a Jornada de RM, oriundo da empresa
Anasazi. Ficou estabelecido que o prêmio Anasazi, concedido para o melhor trabalho de aluno de
Graduação será de R$350,00. Já foram recebidas 95 inscrições para o curso de Instrumentação em
RMN, e 152 inscrições para a Jornada de RM. Todas as inscrições foram feitas „online‟ e o sistema
mostrou-se robusto. Jochen aproveitou a oportunidade para informar a comissão organizadora que esse
ano Farmanguinhos não vai pagar nenhuma inscrição para seus funcionários, como previsto
inicialmente, e por isso os pagamentos dos funcionários e alunos está sendo feito de forma individual.
Item 4: Informes sobre o ISMAR 2013 – Sonia informou que participou do Euromar na Irlanda, que
contou com 630 inscritos, 85 comunicações orais e 350 posters. Dos 630 inscritos, 500 efetivamente
pagaram a inscrição. O banquete teve a participação de 350 pessoas, que pagaram EU$75,00. Durante
o Euromar novas empresas foram contactadas e convidadas a participar do próximo ISMAR no Rio de
Janeiro. Figueroa informou que foi recebida autorização para fazer novos pedidos em separado ao
CNPq, conforme discutido na última reunião ordinária, e que será feita consulta a FAPERJ sobre a
possibilidade de fazer pedidos de auxílio para as reuniões satélites do ISMAR. Item 5: Relatos dos
comitês – Pelo comitê de publicações, Figueroa informou que vai sugerir durante a próxima Assembléia
Geral que o Annals of Magnetic Resonance passe a ser eletrônico, até alcançar a periodicidade
necessária, sem a limitação de um número de páginas mínimo para publicação, nos mesmos moldes da
RVQ. Também solicitou que conste como ponto de pauta da próxima Assembleia o item: “Proposta de
Funcionamento da AUREMN como Editora”. Para tal Sandra vai consultar a assessoria jurídica da
empresa que presta serviços contábeis para a AUREMN, e enviar para a Secretaria o texto com as
modificações apropriadas no Estatuto da AUREMN. Não houve relatos dos comitês de novos sócios e
comitê de nomenclatura. Item 6: Assuntos gerais – Figueroa informou que como membro do corpo
editorial da Revista Virtual de Química (RVQ), vai sugerir um número especial sobre RMN. Jochen e
Rosana teceram alguns comentários sobre a eleição para os cargos de vice-presidente e tesoureira,
ocorrida no período de 02 a 05 de julho último. Relataram que os únicos problemas ocorridos durante a
eleição eletrônica foram relacionados a mensagens direcionadas para as caixas de spam de alguns
sócios. Especificamente o problema ocorreu com apenas 7 sócios dos 230 sócios ativos e em dia com a
AUREMN, e foi resolvido com o re-envio para quem não havia votado inicialmente. Nada mais havendo
a tratar a reunião foi encerrada, e a próxima reunião marcada para o dia 21 de agosto de 2012 no IME,
Urca.

