ATA DA 261ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN

Às dezessete horas e vinte minutos do dia 24 de setembro de 2013 teve início a 261ª 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 Ceneviva de Almeida (vice-Presidente), Rosane Aguiar da Silva San Gil (Secretaria) e
Sonia Maria Cabral de Menezes. Item 1: Leitura e Aprovação de Atas – foi feita a leitura da ata da
260ª reunião ordinária, que foi aprovada com algumas correções. Item 2: Relato do comitê de
cursos – devido a ausência justificada da coordenadora do comitê de cursos, Sonia fez o relato do
item, e informou que 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 está confirmado, assim como o curso coordenado pela profa. Ana Paula
Valente sobre “Determinação de Estrutura de Proteínas por Ressonância Magnética Nuclear”, no
período de 25 de novembro a 06 de dezembro no CNRMN na Ilha do Fundão. Por outro lado, o curso
sobre “Aplicação da Ressonância Magnética Nuclear em Química Medicinal e Farmacologia”,
previsto para ocorrer em novembro de 2013 será transferido para fevereiro de 2014, e será oferecido
juntamente com os cursos regulares da AUREMN. Item 3: Avaliação do ISMAR – a conclusão do
relatório financeiro ainda encontra-se pendente, possivelmente será apresentado na próxima reunião
da AUREMN. Item 4: Jornada Brasileira de Ressonância Magnética 2014 – a próxima Jornada de
RM ocorrerá no período de 04 a 08 de agosto de 2014, em Goiás. Como nas jornadas anteriores, os
dois primeiros dias serão dedicados a oferta de cursos e reunião de usuários Agilent e Bruker, e nos
demais dias ocorrerão apresentações orais, além de posters. Foi feita uma tentativa de distribuição
das atividades conforme segue: 04 de agosto – curso(s). Dia 05 de agosto – manhã (até 12:00h,
cursos), tarde (até 17:00h) Encontros de Usuários, 17:00h – Abertura da Jornada, com palestras,
seguido de coquetel. Dia 06 de agosto, parte da manha (9:00 – 12:00h) palestra seguida de
apresentação de trabalhos concorrentes ao premio nas categorias Doutorado (9:35-10:35h) e na
categoria Mestrado (11:00-12:00h); parte da tarde (14:00-16:35h) palestras e apresentação de
trabalhos concorrentes ao premio na categoria Iniciação Cientifica, e no período de 16:35-19:00h
Posters-Impar. Dia 07 de agosto, parte da manha (9:00-12:00h) palestras, parte da tarde (14:0016:35h) palestras e no período de 16:35-19:00 Posters-Par. Dia 08 de agosto, parte da manha (9:0010:35h)
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Encerramento. Item 5: Relatos dos comitês – não houve informes. Item 6: Assuntos gerais – Não
houve informes. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e a próxima reunião marcada
para o dia 29 de outubro de 2013.

