ATA DA 253ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN
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Às dezesseis horas e trinta e dois minutos do dia 26 de novembro de 2012 teve inicio a 253ª 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 Jose Daniel Figueroa Villar (Presidente
da AUREMN), Claudia Jorge do Nascimento (Tesoureira), Rosane A.S. San Gil (Secretaria), Sonia M. C.
Menezes e Jochen Junker, Item 1: Leitura e Aprovação de Atas - foi feita a leitura da ata da 252ª
reunião ordinária, que foi aprovada com algumas correções. Item 2: Relato do comitê de cursos - não
houve relatos. Item 3: Informes sobre o próximo ISMAR - Sonia informou que o CNPq já aprovou
R$30.000,00 para o ISMAR, após recurso encaminhado pelo Presidente da AUREMN, e que a Phillips é
uma das empresas que vai apoiar o evento. Dentre as atividades previstas está sendo organizado um
workshop sobre processamento de imagens, que será realizado no mesmo dia do evento satélite sobre
Biomedical NMR. Na ocasião serão utilizados computadores para demonstração, e uma mesa-redonda
sobre como fazer pesquisas de imagens em sites. Dando continuidade aos informes, Sonia relatou que
a Braskem foi contactada e se mostrou interessada em apoiar o evento, já que seu centro de pesquisas
no Rio Grande do Sul conta com um espectrômetro de RMN da Varian, de 400 MHz. Vai ser avaliada a
possibilidade de organização de uma sessão dedicada a materiais, de forma a agregar aplicações que
possam incluir também o estado da arte em polímeros, como por exemplo o “plástico verde”. Dando
continuidade aos informes, foi relatado que os títulos de todas as palestras já foram recebidos pela
comissão organizadora. Já foi feito pedido de auxilio ao Banco do Brasil, e foi criada uma nova categoria
no valor de US$600,00 para permitir a participação de editoras. As empresas CIL, e DPUnion já
entraram em contato; com relação a empresa Tecmag, Luiz A. Colnago vai contactar o Prof. Daniel
Pusiol para solicitar patrocínio. A empresa Jeol vai participar, assim como as empresas Doty, Merck,
White Martins e Air Products/Air liquids. Todos os palestrantes já receberam o código para inscrição no
ISMAR. Até o momento já temos 16 inscritos. Conforme acertado no último Ibero-Americano, a
AUREMN vai arcar com as despesas de estadia da Profa. Ana Gil. Sonia lembrou que a AUREMN se
comprometeu com 400 diárias no hotel Royal Tulip. Serão pagas 4 diárias para os palestrantes do Iberoamericano. Figueroa informou que está em andamento o agendamento de audiência no CNPq e no
Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele irá com o Prof. Jairton Dupont, da UFRGS para solicitar apoio
para a AUREMN. Sonia informou que tentará contato com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do
Estado do Rio de Janeiro. Item 4: relatos dos comitês - não houve relatos. Item 5: Assuntos gerais nesse item foram estabelecidas as datas das próximas reuniões do comitê organizador do ISMAR e
reunião ordinária aberta da AUREMN de janeiro. Em função do período de férias de Figueroa, entre 20
de dezembro e 21 de janeiro, a próxima reunião ordinária ocorrerá no dia 29 de janeiro de 2013. As
reuniões referentes ao ISMAR ocorrerão nos dias 8 de janeiro (no Fundão), 14 de janeiro (no Fundão) e
22 de janeiro (na Nova Podium), sempre às 16:30h. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada,
e a próxima reunião marcada para o dia 11 de dezembro de 2012 no IME, Urca.

