
ATA DA 200a. REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS 
DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN  

 
Às dezesete horas do dia 20 de fevereiro de 2008, teve início a 200ª Reunião Ordinária 
Aberta da AUREMN, realizada, no Auditório Prof.  Paulo da Silva Lacaz, Núcleo de 
Pesquisas de Produtos Naturais, Centro de Ciências da Saúde (CCS)/UFRJ, Bloco H, 
Subsolo, Ilha do Fundão, Cidade Universitária. Estavam presentes José Daniel Figueroa 
Villar, Sonia Cabral, Rosane San Gil, Camila Mansur, Antonio Gilberto Ferreira e Sandra 
Melo. Como a Secretária da AUREMN, Luzineide Tinoco, não estava presente, a ata da 
199a Reunião Ordinária da AUREMN não foi lida, e a reunião foi iniciada pelo segundo 
item da pauta – Cursos 2008. Inicialmente Figueroa comunicou que ele tinha preparado 
um formulário para avaliação do Módulo II e que poderia ser usado para avaliação dos 
outros módulos. Foi acordado que Camila passaria as folhas para avaliação dos módulos 
III-A e III-B do Curso de RMN Anual da AUREMN, que ainda estavam em andamento. Foi 
decidido que a análise da avaliação dos diferentes módulos seria realizada na próxima 
reunião. Em seguida passou-se a discutir o segundo tópico da pauta: Home page. Foi 
autorizado que fossem feitas as cobranças das anuidades via boleto bancário pela Home 
page da AUREMN e que Sandra e Rosane acertariam com o Banco do Brasil a emissão 
dos boletos. Sandra informou que o custo por emissão de cada boleto seria de R$3,50 a 
R$5,00. Foi proposto por Figueroa e decidido por todos que nos ajustes das diferentes 
cobranças a serem realizadas via boleto bancário, o custo do boleto seria incluído no 
valor do pagamento. Foi informado por Rosane que o curso teve um custo de R$3.300,00 
e uma arrecadação de R$11.000,00 o que forneceu um recurso de R$7.700,00 para a 
AUREMN. Imediatamente foi aprovado que esses recursos fossem utilizados para a 
compra de um Laptop e a publicação de dois livros da série Fundamentos e Aplicações da 
RMN. Com relação a home page da AUREMN foi solicitado que Naira entrasse em 
contato com Renato da Infactor para mudar as datas limites para pagamento das 
anuidades para associados estrangeiros. Em seguida, para disponibilizar a Home page da 
AUREMN para as empresas, foi pedido a Rosane que determinasse a forma de cobrança, 
os valores e a metodologia, como aquela usada pela SBCat, para que os associados da 
AUREMN pessoa jurídica possam colocar o logo das suas empresas e o link de interesse 
na home page da AUREMN e que deverá entrar em contato com a contadora para se 
informar como deverá ser feito este tipo de contrato para anúncios na home page. Em 
seguida foi iniciada a discussão sobre a X Jornada de Ressonância Magnética. Sonia 
comunicou que tinha solicitado a divulgação do evento no boleto bancário da SBQ. 
Figueroa comunicou que todos os convidados para ministrar ou coordenar palestras no 
evento já estavam confirmados. Para o assunto de inscrição Rosane solicitou que o 
pagamento fosse feito via método convencional, sem usar boletim eletrônico, para facilitar 
seu trabalho. Foi decidido que seria cobrado dos inscritos o envio do comprovante de 
pagamento via e-mail. Em seguida foi discutido sobre o financiamento do evento. Seriam 
feitos os pedidos de recursos para CAPES e FINEP. Sandra informou que o edital para a 
realização de eventos do CNPq ainda não tinha sido aberto e Sonia ficou de verificar se a 
Petrobrás teria liberado os recursos já solicitados para o evento. Ainda, Sonia pediu que a 
Luzineide entrasse em contato com professores de RMN associados a AUREMN para 
comunicar a Sessão Anazasi de Painéis para alunos de graduação, para tentar garantir 
uma maior participação. No relato do comitê de novos sócios foi informado que havia uma 
única solicitação, que foi aprovada: Ângela Valente. No relato do comitê de publicações 
Figueroa informou que o livro sobre DOSY possivelmente seria publicado até a XJBRM. 
Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada, ficando a próxima, 
para dia 19 de março as 17:00 na Sala de Reunião do IME. 


