
ATA DA 266ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN 

 

Às onze horas do dia 31 de março de 2014 teve início a 266ª Reunião Ordinária Aberta da 

AUREMN, realizada na Sala de Reuniões do CNRMN, bloco K, CCS, Ilha do Fundão, RJ. 

Estavam presentes José Daniel Figueroa-Villar (Presidente da AUREMN), Fabio C. L. 

Almeida (vice-Presidente), Rosane Aguiar da Silva San Gil (secretária), Gisele Amorim, 

Jochen Junker e Sonia M. Cabral de Menezes. Item 1: Leitura e Aprovação de Atas – foi 

feita a leitura da ata da 265ª reunião ordinária, que foi aprovada com algumas correções. 

Item 2: Relato do comitê de cursos – Sonia informou que a avaliação dos cursos foi de 

muito bom a excelente nos itens: nível dos cursos, qualidade, conteúdo e cumprimento das 

expectativas, e que as maiores críticas foram dirigidas para o local, especificamente 

alimentação e banheiros. O módulo I teve 17 participantes, o módulo II contou com 11 

participantes e o módulo III teve 13 participantes, porém foram recebidas poucas fichas de 

avaliação: apenas 8 do módulo I, 4 do módulo II e 13 do módulo III. Como já informado na 

reunião anterior, a impossibilidade da vinda da profa. Anita Marsaioli só foi constatada 

poucos dias antes do início do módulo III, o que impossibilitou qualquer ação para a sua 

substituição e sobrecarregou o Prof. Figueroa, que ministrou os módulos II e III 

integralmente.  Dentre as sugestões pelos participantes do curso destacam-se o pedido para 

que o módulo III fosse oferecido novamente, aumentando-se a carga horária, e incluindo-se 

uma parte prática, com apresentação de alguns parâmetros importantes de aquisição de 

espectros de RMN, além da inclusão de um número maior de exemplos e uma melhoria na 

qualidade do material impresso. Item 3: Próxima Jornada Brasileira de Ressonância 

Magnética 2014 – Sonia informou que além das empresas Varian e Bruker, também a 

empresa Tedia Brasil já confirmou a participação na Jornada de RM em Pirenópolis. 

Também foi informado que infelizmente o pedido para a Fundação Estadual em Goiás não 

poderá ser enviado devido à data estabelecida para a Jornada de RM. Item 4: Próximo 

Encontro de Usuários de RMN -  Foram feitas considerações sobre a mudança no formato 

do próximo Encontro, e algumas sugestões de áreas para os simpósios temáticos e de 

nomes de possíveis coordenadores: EPR (Jabá), Produtos Naturais/Pequenas moléculas 

(Figueroa), Carbohidratos (Paulo Mourão), Sólidos-Biomoléculas (Monica Freitas), Sólidos-

materiais, sólidos-multinuclear e sólidos-fármacos (Eduardo, Rosane, Sonia) e RMN 

Multinuclear (Nilo Zanatta). Fabio sugeriu que os palestrantes brasileiros e estrangeiros 

poderiam ser aceitos durante um ano como sócios da AUREMN, como incentivo. Como 

propostas de locais para o Encontro de Usuários foram sugeridas as cidades: Guarujá, 

Ubatuba, Angra dos Reis, Búzios. Vai ser feito levantamento para avaliação de custos e 

infra-estrutura de hotéis. Também foi discutido o melhor período para o próximo Encontro de 

Usuários, e foi estabelecida a semana de 08 a 12 de junho de 2015. Ficou acertado que o 

prazo para recebimento de sugestões de simpósios vai até o dia 01 de junho de 2014. Item 

5: Relatos dos Comitês – O comitê de novos sócios informou a filiação de um novo sócio: 

Alan Diego da Conceição Santos. Não houve relatos dos comitês de publicações e 

nomenclatura. Item 6: Assuntos gerais –Não houve relatos. Nada mais havendo a tratar a 

reunião foi encerrada, e a próxima reunião marcada para o dia 29 de abril de 2014.  


