
ATA DA 196a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS 
DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
Às dezesseis horas do dia 23 de outubro de 2007, teve início a 196ª Reunião Ordinária 
Aberta da AUREMN, realizada, na sala de reuniões da AUREMN, Instituto de Física/UFRJ, 
4º andar sala 445, Ilha do Fundão, Cidade Universitária. Estavam presentes José Daniel 
Figueroa Villar, Sonia M. C. Menezes, Luzineide Tinoco, Rosana Garrido, Camila Mansur, 
Naira Machado, Maria Inês B. Tavares e Eduardo Miguez.  A reunião foi iniciada com a 
avaliação das inclusões feitas na home page da AUREMN. A parte referente a filiação de 
novos sócios foi aprovada, sendo solicitado apenas que fosse feita a inclusão de mais um 
status na ficha de avaliação referente a aprovação do novo sócio em reunião ordinária. 
Desta forma, quando uma pessoa solicitar a filiação ficará no status de “avaliação”, após 
aprovado em reunião ordinária passará ao status de “aprovado”. Nesta etapa, o candidato a 
associado da AUREMN irá receber uma carta informando-o sobre sua aprovação e 
solicitando que efetue o pagamento da anuidade. Uma vez efetuado o pagamento, caberá a 
tesouraria fazer a alteração do status do candidato de “aprovado” para “ativo”. Após esta 
etapa o novo associado passará a fazer parte da lista de sócios ativos da AUREMN. Outro 
ponto a ser discutido foi que o Renato deverá fazer a atualização dos valores das anuidades 
antes que seja enviada a cobrança para os sócios. A home page do Anaals of Magnetic 
Resonance (AMR) foi considerada aprovada. Foi colocado que a partir de agora os 
pagamentos para o Renato deverão ser efetuados na data do vencimento já que ele tem se 
esforçado para cumprir as exigências da AUREMN. Em seguida foram apresentados os 
relatos dos comitês, iniciando pelo de publicações. Maria Inês informou que estão faltando 
artigos para completar os volumes dos AMR de 2004 e que irá solicitar contribuições dos 
participantes da IX Jornada e aos membros da AUREMN que mandem mini-revisões para 
contribuir com os futuros números da revista. No relato da biblioteca, Eduardo informou que 
a biblioteca da AUREMN foi temporariamente transferia para o auditório do IMA em função 
das reformas que estão sendo realizadas na biblioteca, mas que a biblioteca está 
funcionando normalmente. Eduardo ficou de solicitar ao Prof. Tito Bonagamba um exemplar 
do seu livro publicado recentemente para colocar na biblioteca da AUREMN. No comitê de 
nomenclatura Rosana informou que o termo tempo de correlação reorientacional sugerido 
para a tradução de tumbling correlation time será divulgado como termo sugerido após o dia 
11 de novembro. Após os relatos dos membros dos comitês foi feita a leitura da ata da 195a.  
Reunião Ordinária que foi aprovada com pequenas correções. O próximo item da pauta a 
ser discutido foi sobre os cursos da AUREMN de 2008. Figueroa informou que tentou 
contactar o Said Rabanne para conseguir informações sobre cursos de RMN para médicos, 
mas ele está viajando. Camila informou que contactou por e-mail várias indústrias e até o 
momento não obteve resposta. Figueroa sugeriu que fossem enviadas cartas formais da 
AUREMN para as empresas e Sonia sugeriu que Camila entre em contato com o Daniel 
Ribas para obter informações sobre as empresas de alimentos que adquiriram 
espectrômetros de RMN de baixo campo. Sonia ficou de passar o e-mail do Daniel para 
Camila. Sonia sugere que nos e-mails a serem enviados para as empresas já conste a 
ementa do curso. Para os cursos de fevereiro ficou decidido que estes serão realizados no 
Rio de Janeiro e foi sugerido que o Prof. Peter Seidl desse o módulo IIIA de elucidação 
estrutural, além do módulo I (RMN básico) que já é tradicionalmente dado por ele. Para o 
módulo IIIB foi sugerido que o Prof. Antonio Gilberto desse o curso “RMN e Quimiometria na 
Indústria de Alimentos”, o qual já poderia ser oferecido para as indústrias. Figueroa ficou de 
convidar os professores e solicitar que os mesmos enviassem as ementas. Luzineide 
ofereceu as instalações do NPPN para a realização dos cursos, necessitando apenas de 
uma confirmação de disponibilidade nas datas do curso. Foram escolhidas a datas de 11 a 
13 de fevereiro para o módulo I, de 14 a 19 de fevereiro para o módulo II e de 20 a 22 de 
fevereiro para os módulos IIIA e IIIB. Os preços foram definidos de acordo com as seguintes 
categorias: Profissionais não-sócios e profissionais de indústria (Módulo I: R$ 600,00; 
Módulo II: R$ 1.000,00; Módulo III: R$ 600,00), Profissionais sócios (Módulo I: R$ 300,00; 
Módulo II: R$ 500,00; Módulo III: R$ 300,00), Estudantes de pós-graduação não-sócios 
(Módulo I: R$ 300,00; Módulo II: R$ 500,00; Módulo III: R$ 300,00), Estudantes de pós-
graduação sócios (Módulo I: R$ 150,00; Módulo II: R$ 250,00; Módulo III: R$ 150,00), 



Estudantes de graduação não-sócios (Módulo I: R$ 150,00; Módulo II: R$ 250,00; Módulo 
III: R$ 150,00) e Estudantes de graduação sócios (Módulo I: R$ 75,00; Módulo II: R$ 
125,00; Módulo III: R$ 75,00). Foram previstos gastos em torno de R$ 4.000,00 para a 
realização dos cursos incluindo passagens e diárias, cafés, cópias e certificados. Ficou 
definido que deverá ser informado na circular dos cursos que os mesmos somente 
ocorrerão com um número mínimo de 5 participantes. O curso proposto pela Ana Zeri no 
LNLS ficou para ser realizado em setembro ou outubro de 2008, com o curso funcionando 
nos modos normais, com a AUREMN fazendo toda a organização. O LNLS ficaria 
responsável pelo pagamento das diárias e passagens dos professores e a AUREMN 
disponibilizaria 10 vagas para membros do LNLS. O próximo item a ser discutido foi o 
aumento da anuidade dos sócios pessoa física exterior, que ficou em U$ 55,00, sócio 
pessoa jurídica exterior, que ficou em US$ 500,00 para pagamento até 30 de março de 
2008 e em U$ 650,00 após esta data e sócio pessoa jurídica no país que ficou em R$ 
1400,00 para pagamento até 30 de março de 2008 e em R$ 1700,00 após esta data. 
Figueroa ficou de fazer uma carta explicando a necessidade de aumento e oferecendo um 
desconto para as empresas anunciarem na home page da AUREMN. De acordo com os 
preços cobrados pela SBCat para anúncios na home page decidimos que a AUREMN 
deveria manter os mesmos preços e cobrar por 12 meses, R$ 2.000,00 para anúncio na 
página principal, R$ 1.000,00 anúncio em página interna e R$ 3.000,00 para anúncio em 
todas as páginas. A AUREMN daria 50% de desconto para os sócios pessoa jurídica que 
quisessem anunciar na página da AUREMN. Não havendo mais assuntos a serem tratados, 
a reunião foi encerrada, marcando-se a próxima, para dia 13 de novembro de 2007 às 16:00 
horas, na sala de reuniões da AUREMN, Instituto de Física/UFRJ, 4º andar sala 445, Ilha do 
Fundão, Cidade Universitária. 


