ATA DA 260ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN
Às doze horas e dez minutos do dia 30 de agosto de 2013 teve início a 260ª 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 C. Lacerda
Almeida (vice-Presidente), Claudia Jorge do Nascimento (Tesoureira), Gisele Amorim e Jochen
Junker. Devido a ausência (justificada) da secretária, a reunião foi conduzida pela Tesoureira. Item
1: Leitura e Aprovação de Atas – foi feita a leitura da ata da 259ª reunião ordinária, que foi
aprovada com algumas correções. Item 2: Relato do comitê de cursos – a coordenadora do comitê
de cursos fez um relato a respeito dos dois cursos que serão ministrados ainda em 2013. O curso
“Fundamentos e Aplicações da RMN de sólidos: uma abordagem teórico-prática”, que será
ministrado pelos Profs. Rosane San Gil e Sonia Cabral, no período de 21 a 24 de outubro de 2013,
com carga horária total de 30 horas, no IQ/ UFRJ, em sala ainda a ser definida. O curso contará com
parte teórica e parte prática. Foi discutido entre os presentes os preços a serem cobrados, que
ficaram assim definidos: profissionais sócios da AUREMN - R$520,00; profissionais não-sócios da
AUREMN - R$1.040,00; estudantes de pós-graduação sócios da AUREMN - R$260,00; estudantes
de pós-graduação não-sócios da AUREMN - R$520,00; estudantes de graduação sócios da
AUREMN – R$130,00 e estudantes de graduação não-sócios da AUREMN - R$260,00. O segundo
curso, “Aplicação da Ressonância Magnética Nuclear em Química Medicinal e Farmacologia”, de 09
a 11 de outubro de 2013, será ministrado pelos Profs. Anita Marsaiolli e Daniel Figueroa, com carga
horária total igual a 24 horas, em local a ser definido (IME ou UNIRIO). Foi discutido entre os
presentes os preços a serem cobrados, que ficaram definidos como segue: profissionais sócios da
AUREMN - R$420,00; profissionais não-sócios da AUREMN - R$840,00; estudantes de pósgraduação sócios da AUREMN - R$210,00; estudantes de pós-graduação não-sócios da AUREMN –
R$420,00; estudantes de graduação sócios da AUREMN – R$105,00 e estudantes de graduação
não-sócios da AUREMN - R$210,00. Quanto ao 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, no período de 25 de
novembro a 06 de dezembro que ocorrerá no Centro Nacional de Ressonância Magnética Nuclear,
na Ilha do Fundão, o Prof. Fábio Almeida ficou de verificar com a Profa. Ana Paula Valente se a
AUREMN participará como organizadora do evento ou se apenas ajudará na divulgação do curso.
Item 3: Relatos sobre o ISMAR 2013 – A tesoureira informou que o relatório financeiro ainda não
pode ser concluído, mas que todos os pagamentos pendentes já foram realizados, inclusive a
transferência do dinheiro para o ISMAR. Ela informou que irá se reunir com Sandra Mello para fechar
todo o balanço do Encontro, que deverá ser apresentado provavelmente na próxima reunião da
AUREMN. Item 4: Jornada Brasileira de Ressonância Magnética 2014 – foi discutida a
mensagem do Prof. Luciano Lião enviada à diretoria da AUREMN sobre as diferentes possibilidades
de locais para a realização da Jornada. O Prof. Fábio comentou que é sempre a favor de locais de
mais fácil acesso, mas acha que a decisão deve levar fortemente em conta a opinião do Prof.
Luciano, considerando-se o local em que o maior número de alunos da UFG estarão presentes. O
prof. Figueroa sugeriu verificar quanto seria o preço para realizar o evento em um hotel em Goiânia,
dada a distância do centro da cidade à UFG. Ele disse que enviaria uma mensagem para o Prof.
Luciano com todas essas ponderações. Foi discutida ainda uma possível lista de nomes de
palestrantes, e foi elaborada uma lista que contempla as diferentes áreas da RMN a serem
enfocadas. Por sugestão do Prof. Fábio, a Tesoureira se comprometeu a complementar e enviar a
todos os membros da diretoria, assim como aos associados Jochen Junchen, Gisele Amorim, Sonia
Cabral, e ao Prof. Luciano essa lista, para que todos preencham com sugestões de nomes que
deverão ser enviados ao email do prof. Figueroa, para discussão na próxima reunião. Ainda com
relação à Jornada, o Prof. Fábio sugeriu que se fizesse uma tentativa de colocar em prática a ideia
de que o Projeto enviado ao CNPq para pedido de auxílio ao evento seja encaminhado pelo
Coordenador local. Além disso, seja sempre feito pedido à Agência Financiadora do estado-sede da
Jornada. Esse procedimento seria adotado para todas as Jornadas, de forma a distribuir o trabalho
entre todos os sócios, sem sobrecarga para a Diretoria. Item 5: Relatos dos Comitês – Não houve
relatos. Assuntos gerais – não houve relatos. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e
a próxima reunião marcada para o dia 20 de setembro de 2013.

