
ATA DA 207a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
Às nove horas do dia 20 de outubro de 2008, teve início a 207ª Reunião Ordinária Aberta da 
AUREMN, realizada na Sala de reuniões do Departamento de Química do IME, 3o. andar – Praça 
General Tibúrcio, 80 – Urca. Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar, Luzineide Tinoco, 
Sonia Cabral, Rosana Garrido e Sandra Mello. A reunião foi iniciada com a leitura da ata da 206a. 
Reunião Ordinária Aberta que foi aprovada com pequenas correções. Em seguida passou-se para 
o segundo item da pauta – XJBRM. Figueroa pediu para Sandra organizar uma estatística sobre 
os números de participantes nas jornadas e encontros em arquivo Excel para que estes possam 
estar sendo sempre atualizados. Luzineide ficou de fazer o relatório sobre a X Jornada para ser 
enviado para as agências de fomento e passar para Figueroa, Sonia e Rosane fazerem as 
correções. A prestação de contas com a FAPERJ deverá ser prioritária já que foi a primeira 
agência a liberar o financiamento para o evento, em maio de 2008, já estando por isso finalizando 
o prazo enviar a prestação de contas. Devido a alguns problemas surgidos durante a organização 
da XJBRM, ficou acertado que devemos dar preferência para organização de eventos em hotéis. 
O próximo item da pauta a ser discutido foi sobre os cursos organizados pela AUREMN. Sandra 
informou que haviam 26 inscritos no curso de RMN de Baixo Campo e passou a lista com os 
inscritos. Luzineide ficou de fazer a conferência dos depósitos na conta da AUREMN e passar 
para Sandra antes dela ir para São Carlos. Com relação aos cursos de 2009, Sonia ficou de 
cobrar dos professores dos cursos o envio das ementas. Sandra informou que ainda não verificou 
o lugar onde deverão ser realizados os cursos por estar dando prioridade a organização do curso 
de RMN de Baixo Campo. Passou-se então para a discussão do item da pauta referente ao 12th 
NMRUM. Sandra informou que o pedido de auxílio para o CNPq já foi enviado, tendo sido 
solicitado R$ 49.000,00. Este pedido foi feito em nome do Figueroa. Ficou combinado que o 
pedido para a FAPERJ será feito em nome da Sonia e o da CAPES no nome da Luzneide. Sandra 
ficou de submeter o pedido de auxílio para a Petrobras no valor de R$ 54.000,00. Após o acerto 
dos valores para patrocínio, Sonia ficou de enviar o pedido de patrocínio para as empresas. Foi 
solicitado a Sandra que fizesse a cotação com os hotéis para que na próxima reunião já 
pudéssemos discutir o local de realização deste evento. Pelo comitê de novos sócios Sonia 
informou o nome de dois novos sócios por já terem a indicação de dois sócios: Valcineide Oliveira 
de Andrade Tanobe e Eduardo Sanches P. Nascimento. Pelo comitê de nomenclatura, Rosana 
Garrido informou que a tradução sugerida para o termo “window function” será “função de 
apodização”. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada, ficando a 
próxima marcada para o dia 18 de novembro de 2008 às 17:00 horas, na Sala de reuniões do 
Departamento de Química do IME, 3o. andar – Praça General Tibúrcio, 80 – Urca. 
 


