ATA DA 199a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS
DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às dezesseis horas do dia 24 de janeiro de 2008, teve início a 199ª 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 Cabral, Luzineide Tinoco, Rosane San Gil, Naira Machado, Peter
Seidl e Camila Mansur. Como a ata da reunião 198a. não havia ficado pronta a reunião foi
iniciada pelo segundo item da pauta – Cursos 2008. Camila ficou de perguntar ao Rodrigo
sobre as condições necessárias para instalar os equipamentos que serão usados no
Módulo IIIB e Luzineide de verificar com Rodrigo se o programa a ser usado poderia ser
instaldo em computadores com sistema operacional Linux. Rosane informou que haviam 11
inscritos para o módulo I, 05 inscritos para o módulo II, 05 inscritos no módulo IIIA e 26
inscritos no módulo IIIB, mas que ainda poderiam chegar fichas com mais inscrições e que
todos os módulos atingiram o número mínimo de inscritos. Rosane informou que as bolsas
somente foram concedidas para estudantes sócios da AUREMN e que foram concedidas 09
bolsas para os seguintes alunos: Ricardo Borges – NPPN, Claudia R. dos Santos – UNB,
Rosilene R. Riente – IME, Érika P. Aquino – Farmanguinhos, Maria Denise Borges – NPPN,
Anderson Canuto – UFRJ, Nelson Nolasco – UERJ e Marcelo Volpato Marques – URGS.
Peter solicitou monitores para os módulos I e IIIA e Luzineide sugeriu dois alunos de
doutorado do NPPN, Douglas Chaves para o módulo I e Maria Fernanda P. Correa para o
módulo IIIA. Peter aceitou e ficou aguardando a confirmação da Luzineide com o aceite dos
alunos. Rosane pediu que tão logo os alunos aceitem serem monitores lhes envie seus
dados pessoais para a confecção do recibo. Figueroa informou que o Nelson Nolasco será
seu monitor no módulo II. Camila ficou responsável por comprar e preparar os cafés durante
os cursos. O próximo ponto da pauta a ser discutido foi sobre as despesas da AUREMN
para 2008. Ficou acertado que em função dos poucos recursos disponíveis para as
despesas de 2008 o aumento do salário da secretária-contadora somente poderia ser para
R$ 1600,00, embora todos reconheçam que deveria ser maior. Ficou combinado que tão
logo a AUREMN tenha recursos poderá ser feito um novo reajuste. O valor do pagamento
da manutenção da home page também foi aumentado passando para R$ 700,00 mensais.
Figueroa falou que é imprescindível que seja colocado o sistema de pagamento da
anuidade via boleto bancário como uma forma de diminuir a inadimplência. Rosane ficou de
ir ao Banco do Brasil fazer a solicitação dos boletos. Luzineide sugeriu que estes
pagamentos também possam ser feitos com cartão de crédito. Sonia pediu que Figueroa
fizesse uma carta para as empresas sócias justificando o aumento da anuidade e que
poderia ser colocado como incentivo que o primeiro ano de anúncio na home page seria
gratuito. Naira irá fazer a cobrança das anuidades dos sócios no exterior. Rosane deverá
entrar em contato com a contadora para se informar como deverá ser feito o contrato para
anúncios pagos na home page da AUREMN. No relato do comitê de novos sócios Naira
informou que havia 14 solicitações de novos sócios e foram aprovados nesta reunião os
novos sócios: Jochen Junker, Maria Denise Neves Borges, Victor Marcos Rumjanek, Edna
Faria de Medeiros, Renzo Corrêa Silva, Ítalo José da Cruz Rigotti, Lucas Gelain Martins,
Marcelo Volpatto Marques, Rodrigo Martins Ribeiro, Leonardo Torturello Collares, Gabriel
de Macedo Soares Leal, Érika Pereira de Aquino e Claudia Ribeiro dos Santos. Passando
ao item da pauta sobre a XJBRM, Sonia informou que já estão na home page as
informações sobre a X Jornada. Luzineide ficou de enviar uma mensagem pela rede
informando que as informações sobre a X JBRM já estão disponíveis no site da AUREMN e
ressaltando que haverá a sessão de painéis Anasazi, dedicada a alunos de graduação.
Como a Sandra não pôde comparecer a reunião não foi possível tratar sobre o local para a
festa comemorativa dos 20 anos da AUREMN. No relato do comitê de publicações Rosane
informou que todos os números do Annals que estão prontos já estão disponíveis na home
page. Sonia informou que vai publicar as recomendações da IUPAC para RMN e que o
Robin Harris solicitou publicar no Annals. Figueroa ficou de enviar carta de aceite para o
Robin Harris. Figueroa informou que ainda faltam artigos para os números de 2007 do
Annals e que gostaria que o livro sobre DOSY fosse publicado até a XJBRM. Luzineide
agendou as próximas reuniões do primeiro semestre de 2008 marcando-as para as quartas-

feiras: 20/02, 19/03, 30/04, 28/05 (SBQ), 25/06 e 30/07. Não havendo mais assuntos a
serem tratados, a reunião foi encerrada, ficando a próxima, para dia 20 de fevereiro de 2008
às 17:00 horas, no Auditório Prof. Paulo da Silva Lacaz – NPPN – Bloco H subsolo – CCSUFRJ, Cidade Universitária.

