
ATA DA 251ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN 

 

Às dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos do dia 11 de setembro de 2012 teve inicio a 251ª Reunião 

Ordinária Aberta da AUREMN, realizada na Sala de Reuniões do Departamento de Química do IME, 3º andar – 

Praça General Tibúrcio, n
o
80 – Urca. Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar (Presidente da AUREMN), 

Fabio C.L. Almeida (vice-Presidente), Claudia J. Nascimento (Tesoureira), Rosane A. S. San Gil (Secretária), Sonia 

Maria Cabral de Menezes, Sandra M. M. Silva e Naira M. S. Ruiz. Item 1: Leitura e Aprovação de Atas -  a leitura 

da ata da 250ª reunião ordinária será feita na próxima reunião. Item 2: Relato do Comitê de cursos – Foi 

apresentada a avaliação do curso ministrado durante a Jornada de RM em São Carlos. O curso foi muito elogiado 

pelos participantes, tanto pelo conteúdo apresentado quanto pelo alto nível dos professores ministrantes. Com 

relação aos próximos cursos previstos para 2012 e 2013, após discussão entre os presentes, foi estabelecido que 

todos serão adiados, em função do volume de trabalho envolvido na organização do ISMAR, e serão retomados 

após o ISMAR. Item 3: Jornada de RM em São Carlos – Sonia apresentou o resultado do levantamento das 

fichas de avaliação da XII Jornada Brasileira de RM, feito pela Sandra. Apenas 32 participantes entregaram a ficha 

de avaliação, um número bastante reduzido (22% dos inscritos). 81% consideraram as conferências plenárias 

excelentes, e 19% consideraram boas. A organização do evento também foi considerada excelente por 81%, boa 

para 16% e deficiente para 3%. As principais deficiências apontadas foram o não cumprimento dos horários 

estabelecidos, um maior tempo para as palestras e comunicações orais, e o aumento no tempo de apresentação 

dos painéis, com sessões em dois dias. Outras sugestões de melhoria foram a inclusão dos almoços, com o valor 

cobrado na taxa de inscrição, e a não acumulação de premiações AUREMN e Anasazi para os alunos de 

Graduação. Dentre as sugestões de tópicos para o próximo evento, foram sugeridos mais cursos de 

instrumentação, a inclusão de atividades práticas nos mini-cursos, um workshop sobre manutenção de 

instrumentos (corretiva, preventiva e preditiva), cursos sobre uso da RMN em análises quantitativas de forma 

consolidada, incluindo-se aspectos de validação, mais tópicos sobre os diversos experimentos para análise de 

sólidos, e metabolômica. A Jornada atendeu as expectativas para 97% dos participantes, e superou as 

expectativas para cerca de 25% dos presentes. As críticas referentes ao critério para escolha do local que vai 

sediar a próxima Jornada de RM (Goiás) também foram avaliadas, porém considerou-se que a indicação através 

de votação, com a participação dos sócios presentes na Assembléia Geral é soberana. Figueroa vai fazer uma 

consulta sobre a possibilidade do Encontro de Usuários também ser itinerante, e caso seja viável do ponto de vista 

econômico e de logística, o próximo Encontro de Usuários poderá ser realizado em Fortaleza ou em Maceió. Item 

4: Informes sobre o ISMAR 2013 – Foram estabelecidos os horários dos “shuttle bus” de Copacabana para o 

Hotel Royal Tulip: 7:00h, 7:20h, 7:40h. Após o termino das sessões, haverá ônibus após meia hora e após uma 

hora. No primeiro dia de evento, domingo, os ônibus sairão de Copacabana as 11:00h, 12:00h e 13:00h. Não vai 

ser divulgado no site do congresso os horários fixos, mas apenas que vai ter ônibus ao longo do evento. Com 

relação ao pagamento dos palestrantes, as “invited lectures” receberão o valor correspondente a uma diária e 

dispensa de pagamento da inscrição no ISMAR, enquanto os palestrantes convidados terão a estadia paga 

durante toda a semana do evento acrescido de dispensa de pagamento da inscrição no ISMAR. Com relação a 

diretoria da AUREMN, ela não estaria isenta do pagamento da inscrição, embora já tenha sido estabelecido que 

ela está isenta do pagamento de inscrições nos eventos da AUREMN. O comitê internacional do ISMAR solicitou 

que o site fosse colocado no ar oito meses antes do evento; a nova previsão de funcionamento do site é dia 21 de 

setembro próximo. Naira irá a São Paulo no próximo dia 12 de setembro para fazer os ajustes finais na sede da 

empresa responsável pelo site. Cada inscrição dará direito a submissão de dois trabalhos. A “Brazilian night” esta 

sendo negociada com a churrascaria Fogo de Chão na praia de Botafogo. A programação da noite iniciará com um 

coquetel com musica no deck, seguida de jantar e de apresentação de uma Escola de Samba. A chamada para 

candidaturas ao “premio Anatole Abraham” já se encontra no site do ISMAR. Item 5: Relatos dos comitês – Não 

houve relatos. Item 6: Assuntos gerais – Não houve relatos. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, 

e a próxima reunião marcada para o dia 30 de outubro de 2012, no IME, Urca.  


