ATA DA 250ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN
Às dezesseis horas e trinta e dois minutos do dia 21 de agosto de 2012 teve inicio a 250ª 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), Rosane A. S. San
Gil (Secretária), Sonia Maria Cabral de Menezes, Sandra M. M. Silva, Roberto O.P. Canto, Naira M.S. Ruiz e
Jochen Junker. Item 1: Leitura e Aprovação de Atas - foi feita a leitura da ata da 249ª reunião ordinária, que foi
aprovada sem correções. Item 2: Relato do Comitê de cursos – Sonia relatou que continuam as negociações
com a Petrobras para ministrar curso para o Cenpes. O Prof. Rodrigo Bagueira seria o professor ministrante desse
curso, pela sua experiência na área de exploração e prospecção geoquímica, utilizando-se a RMN de baixo
campo. Com relação aos cursos regulares de verão da AUREMN, os módulos seriam focados no ISAMR, com um
módulo básico (2 dias), um módulo avançado (5 dias) e módulos de aplicações (módulos ministrados em paralelo):
RMN de sólidos, RMN aplicada a Química Medicinal, Biomoléculas, e Novas Metodologias em RMN. Item 3:
Jornada de RM em São Carlos – A avaliação detalhada da XII Jornada será apresentada na próxima reunião,
porém Sonia adiantou que o balanço financeiro foi bastante positivo, em torno de R$48.000,00, uma grande
contribuição para a organização do próximo ISMAR. Alguns aspectos que chamaram a atenção dos participantes
foram: um número muito grande de posters de alto nível, para pouco tempo disponível para discussão com os
autores. Sugeriu-se aumentar o tempo para permitir maior interação, por exemplo aumentar o tempo de Jornada,
adicionando-se mais meio dia, para possibilitar a discussão dos posters em dois dias. Outro ponto importante foi o
relacionado com a falta de rigor dos coordenadores no controle dos tempos de apresentações orais. Todos os
presentes concordaram com essas observações. Conforme estabelecido por votação durante a Assembléia Geral
ocorrida em São Carlos, a próxima Jornada de RM será realizada em goiás, e o Prof. Luciano Lião será o Chair do
evento. Após discussão foi estabelecido que a Jornada Brasileira de RM de 2016 será realizada em algum estado
da região nordeste e/ou norte do país. Figueroa sugeriu que fosse avaliada a possiblidade do próximo Encontro de
Usuários de RMN, em 2015, ser realizado em Fortaleza. Item 4: Informes sobre o ISMAR 2013 – Foram
estabelecidos os valores para inscrições no ISMAR: sócios da AUREMN ou membros do ISMAR – R$1.150,00;
demais participantes – R$1.250,00; estudantes – R$520,00; acompanhantes – R$300,00. Esses valores são para
inscrições recebidas até 18 de março de 2013. Após essa data, os valores serão os seguintes: sócios da AUREMN
ou membros do ISMAR – R$1.350,00; demais participantes – R$1.450,00; estudantes – R$720,00; acompanhantes
th
– R$500,00. Para os Satellite Meetings (Biomedical Imaging Symposium, V Iberoamerican NMR Meeting):
estudantes, membros do ISMAR ou sócios da AUREMN – R$110,00 (até 18 de março de 2013) e R$150,00 (após
18 de março de 2013); demais participantes: R$210,00 (até 18 de março de 2013) e R$260,00 (após 18 de março
de 2013). Jantar de confraternização (Brazilian night with banquet, music and show) – participantes: R$210,00;
estudantes: R$120,00. O formulário de inscrição está sendo revisot pelo Jochen, juntamente com a Sandra e a
empresa Nova Podium. A previsão é que o site esteja pronto até 31 de agosto, para testes. Sonia vai solicitar
novamente os títulos das palestras dos conferencistas que ainda não as enviaram. Item 5: Relatos dos comitês –
Não houve relatos. Item 6: Assuntos gerais – Foi estabelecido o calendário de reuniões para o segundo semestre
de 2012: 21/8 (AUREMN/ISMAR), 30/8 (ISMAR), 04/9 (ISMAR), 11/9 (ISMAR/AUREMN), 18/9 (Empresa Nova
Podium), 16/10 (ISMAR), 23/10 (Empresa Nova Podium), 30/10 (AUREMN), 06/11 (ISMAR), 13/11 (Empresa Nova
Podium), 20/11 (AUREMN), 04/12 (ISMAR), 11/12 (AUREMN), 18/12 (Empresa Nova Podium). Nada mais
havendo a tratar a reunião foi encerrada, e a próxima reunião marcada para o dia 11 de setembro de 2012, no IME,
Urca.

