
ATA DA 256ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN 

 

Às dezesseis horas e vinte minutos do dia 26 de fevereiro de 2013 teve inicio a 256ª 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), 

Gisele Amorim, Jochen Junker, Naira Ruiz e Sonia M. C. Menezes. Item 1: Leitura e Aprovação de 

Atas -  foi feita a leitura da ata da 255ª reunião ordinária, que foi aprovada com algumas alterações. 

Item 2: Relato do comitê de cursos - não houve relatos. Item 3: Informes sobre o próximo ISMAR – 

Foi feito relato das providências tomadas durante as reuniões do comitê organizador do ISMAR 

ocorridas nos dias 05, 15 e 19 de fevereiro: 1) seleção dos resumos para apresentações orais – 23 em 

biomoléculas (4 EPR e 19 Bio), 09 resumos em RMN de sólidos, 02 para a área de materiais, 03 em 

pequenas moléculas, 06 sobre imagens por RMN, 04 sobre EPR (02 EPR e 02 DNP) e 09 na área de 

RMN em solução, total de 56 (inicial); 2) elaboração de um programa tentativa, por área por dia, 

mantendo-se as sessões paralelas em áreas distintas – “dynamic & catalysis, general solids, medicinal 

chemistry, EPR, methods and applications in EPR, membranes, methods for inorganic materials, imaging 

& exótica, dynamics recognition, methos for organic materials, imaging, IDPs folding misfolding”; 3) a 

Anasazi vai ajudar a pagar a inscrição de estudantes, como “student grant”; 4) foi relatado o recebimento 

de algumas reclamações de autores insatisfeitos pelos seus trabalhos não terem sido selecionados para 

as sessões orais. Foi feita a sugestão de convidar os autores que solicitaram apresentação oral mas não 

foram selecionados, para atuarem como Chair das sessões. Dando continuidade a reunião ordinária, 

Sonia informou que o Sub-secretário do Governo do Estado do RJ que havia sido contactado saiu do 

Governo, e que em conversa com o Jerson Lima foi sugerido que Figueroa, Fabio e Sonia, em nome do 

Comitê Organizador do ISMAR, fossem direto à Secretaria do Estado. Com relação a infra-estrutura de 

transporte para o Evento, vai ser solicitado ao Hotel apoio de vans ou ônibus para  pegar e levar os 

“invited persons” no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Figueroa relatou que está tentando 

contato com a agência Urca do Banco do Brasil, em uma nova tentativa de pedido de auxílio. Fabio 

informou que a organização dos eventos satélites referentes a área de biomoléculas está em 

andamento, e que participantes que vão dar duas palestras terão direito a duas diárias. Sonia informou 

que M. Duer não virá mais ao ISMAR, e que será substituída por outro pesquisador, da lista estabelecida 

previamente. Figueroa informou que já indicou os nomes das sessões do ISMAR, como foi solicitado. 

Ficou estabelecido que no próximo dia 05 de março será feita nova reunião da comissão organizadora, e 

que no dia 12 de março a reunião ocorrerá na Empresa Nova Podium, em Copacabana. Serão iniciados 

os convites para os Chair de cada sessão. Até o momento foram recebidas 345 inscrições, 78 

correspondentes a estudantes 907 já efetuaram o pagamento), e 40 de membros da AUREMN/ISMAR 

(14 já pagaram). Foram definidos os critérios para concessão de auxílios para estudantes (“awards 

students”): 1) morarem fora do Brasil (latino-americanos, indianos e asiáticos); 2) morarem no Brasil. 

Serão concedidos 27 auxílios para alunos de pós-graduação e 06 auxílios para alunos de Graduação, 

que tomarão café da manhã com os palestrantes. Durante o ISMAR será feita a escolha do país sede do 

próximo ISMAR 9em 2017), especificamente na quarta-feira. Estão em disputa o Canadá ou a França. A 

Assembléia Geral da AUREMN ocorrerá na terça-feira, após o término das sessões da tarde. Foi 

estabelecido o prazo até 18 de março para inscrições com valores diferenciados, e até o dia 18 de abril 

para o recebimentos de resumos. 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 março de 2013.  


