ATA DA 259ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN
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Às dezesseis horas e quarenta e um minutos do dia 30 de julho de 2013 teve início a 259ª Reunião
Ordinária Aberta da AUREMN, realizada na Sala de Reuniões do Instituto Militar de Engenharia, Urca,
Rio de Janeiro. Estavam presentes José Daniel Figueroa-Villar (Presidente da AUREMN), Fabio Lacerda
C. de Almeida (vice-Presidente), Rosane A.S. San Gil (Secretária), Gisele Amorim, Jochen Junker e
Sonia M. C. Menezes. Item 1: Leitura e Aprovação de Atas - foi feita a leitura da ata da 258ª reunião
ordinária, que foi aprovada sem correções. Item 2: Relato do comitê de cursos - devido à ausência
justificada da coordenadora do comitê de cursos, Sonia relatou que estão confirmados para o período de
outubro-novembro de 2013 dois cursos, sobre “RMN de Sólidos” que será ministrado por Rosane San
Gil e Sonia Cabral, e de “Química Medicinal”, ministrado pelos profs. Anita Marsaiolli e Daniel Figueroa.
As datas e custos serão objeto de discussão na próxima reunião ordinária. Fabio aproveitou a
oportunidade para informar que no período de 25 de novembro a 06 de dezembro ocorrerá no Centro
Nacional de Ressonância Magnética Nuclear, na Ilha do Fundão, um curso coordenado pela profa. Ana
Paula Valente sobre “Determinação de Estrutura de Proteínas por Ressonância Magnética Nuclear”,
com a presença da profa. Irina Bezsonova, da Universidade de Connecticut, EUA. Com relação aos
módulos básicos, a previsão é de que ocorram em fevereiro de 2014, no Rio de Janeiro. A proposta é
ofertar, além desses módulos, também um módulo sobre RMN aplicado à área de Biociências, no qual
participariam palestrantes do CENABIO. Item 3: Avaliação do ISMAR - Sonia informou que o relatório
financeiro ainda não pode ser concluído, devido à existência de pagamentos pendentes (última parcela
do Hotel, pagamento da empresa Nova Podium, pagamento dos serviços de secretaria executiva,
transferência de dinheiro para o Comitê do ISMAR), e de depósitos pendentes (última parcela da
Petrobras e remanejamentos FAPERJ). Possivelmente todas as pendências serão finalizadas de forma
que o relatório financeiro possa ser apresentado a contento. Item 4: relatos dos comitês – Pelo comitê
de publicações, Rosane informou da necessidade urgente de contactar o Prof. Tito Bonagamba para
que seja reimpresso o livro 01 da serie de monografias da AUREMN, já que esse número encontra-se
esgotado. Item 5: Assuntos gerais – Em assuntos gerais foi discutida a questão da nova sede da
AUREMN, e a possibilidade da Associação ficar sediada em um local na Ilha do Fundão, ou de adquirir
uma sala própria, tendo em vista a despesa que está ocorrendo com o aluguel do espaço em
Copacabana para alocar parte de sua documentação. Também foi discutida a questão da manutenção
da Rede da AUREMN, considerando-se que o Francisco está impossibilitado de apoiar a AUREMN
nessa questão, como já informado na reunião anterior. Foi acordado que o Carlos André, que já atua na
manutenção de outras redes na Ilha do Fundão será contactado com essa finalidade. Foi estabelecido
ainda que na próxima reunião ordinária será feita a indicação de nomes de pesquisadores brasileiros
para o próximo Congresso Iberoamericano. Em seguida foi definido um calendário-tentativa para as
próximas reuniões ordinárias de 2013: 20 de agosto (Ilha do Fundão), 17 de setembro (IME), 29 de
outubro (Ilha do Fundão) e 03 de dezembro (IME). Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada,
e a próxima reunião marcada para o dia 20 de agosto de 2013.

