ATA DA 255ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA
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Às dezesseis horas e quarenta e um minutos do dia 28 de janeiro de 2013 teve inicio a 255ª Reunião
Ordinária Aberta da AUREMN, realizada na Sala de Reuniões do Instituto Militar de Engenharia, Urca,
Rio de Janeiro. Estavam presentes Jose Daniel Figueroa Villar (Presidente da AUREMN), Fabio Lacerda
C. Almeida (vice-Presidente), Claudia Jorge do Nascimento (Tesoureira), Rosane A.S. San Gil
(Secretaria), Jochen Junker e Sonia M. C. Menezes. Item 1: Leitura e Aprovação de Atas - foi feita a
leitura da ata da 254ª 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 - Foi informado que
até o momento 213 participantes já se inscreveram, dentre esses 16 estudantes e 25 membros do
ISMAR e/ou da AUREMN, o que é um número excelente de inscrições, considerando-se que o prazo
limite é março de 2013. Sonia informou que o Prof. Spiess recebeu de Alexander Pines a indicação de
Vic Vjajaj para participar da sessão “hot topics”, já que esse pesquisador desenvolve dispositivos para
hiperpolarização, com aplicações em diferentes áreas (pequenas moléculas, materiais, células e outras).
Com relação a parte financeira, até o momento já foram captados R$ 636.700,00. Dentre as empresas
que habitualmente patrocinam os congressos da Auremn, apenas a AGILENT ainda não se manifestou
com relação a categoria de patrocínio. A BRUKER irá patrocinar o evento e ocupará um dos dois stands
de maior área (50-60 m2) no valor de R$62.000,00, cujo pagamento já foi inclusive iniciado. Estão sendo
finalizados pedidos complementares para os eventos satélites que serão encaminhados a FAPERJ.
Nesse aspecto, a Phillips ainda não confirmou o patrocínio do evento satélite sobre Biomedical NMR,
embora tenha manifestado interesse, enquanto a General Electric e a Siemens já informaram que não
vão participar. Sonia solicitou ao Jochen Junker, responsável por gerenciar a página do evento, que
providenciasse a criação de uma área no formulário de inscrição específica para os participantes que
desejarem se inscrever apenas nos eventos satélites, quais sejam „Bioimagens‟ e „Workshop sobre
Meios Porosos‟. Outros potenciais patrocinadores que já se manifestaram contrários a participar foram a
Air Products, a Air Liquids, o Banco do Brasil e o Banco Santander. Dando continuidade aos informes foi
relatado que o sócio Luiz A. Colnago submeteu pedido de auxilio à Embrapa Rio e à Embrapa Brasilia, e
que o sub-secretário de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro se comprometeu a contactar membros
da Industria Farmacêutica do Estado, para participarem como potenciais patrocinadores. Item 4: relatos
dos comitês - não houve relatos. Item 5: Assuntos gerais – Não houve relatos. Nada mais havendo a
tratar a reunião foi encerrada, e a próxima reunião marcada para o dia 26 de fevereiro de 2013.

