ATA DA 208a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às dezessete horas do dia 18 de novembro de 2008, teve início a 208ª 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 (Presidente da
AUREMN), Luzineide W. Tinoco, Sonia M. Cabral de Menezes, Rosane A.S. San Gil, Claudia J.
Nascimento e Sandra M. Mello Silva. A reunião foi iniciada pelo Presidente, que deu as boas
vindas a Claudia, agradeceu por ela ter aceitado a incumbência de ficar responsável pela
organização dos cursos oferecidos pela AUREMN e fez um relato das principais atividades que a
Auremn gostaria de implementar em 2009, relacionadas com o oferecimento de cursos. Em
seguida foi feita a leitura da ata da 207a. Reunião Ordinária Aberta, que foi aprovada com
pequenas correções. Passou-se então a discutir a estrutura dos cursos de fevereiro de 2009:
Módulo I, no período de 26 a 30 de janeiro de 2009, módulo II, no período de 02 a 06 de fevereiro
de 2009 e módulo III (curso novo), no período de 09 a 13 de fevereiro de 2009. Foi estabelecido
que os monitores dos módulos I e II perceberiam R$15,00 por hora de efetiva participação nos
cursos. O modulo III não contará com monitor, ficando a cargo dos professores ministrantes a
aplicação de exercícios de fixação. O próximo item discutido foi o curso “Intermolecular
Interactions by NMR”, a ser ministrado pelos professores Eurico Cabrita, Marta Bruix, Miquel Pons
e Fernando Lopes Ortiz, nos dias 01 e 02 de maio de 2009, sexta e sábado que antecedem o
próximo Encontro de Usuários de RMN, 12th NMRUM. Foi sugerido um valor de R$500,00 para
cobrir os custos, porem será feito um levantamento para estabelecimento do valor definitivo. Sonia
relatou que a Petrobras solicitou que a AUREMN ministrasse um curso para alguns de seus
funcionários, sobre RMN de Baixo Campo. Devido às peculiaridades dessa solicitação, será
possivel repassar um ‘pro-labore’ para o docente que o ministrar. Os docentes que recentemente
ministraram este curso em São Paulo serão contactados para estabelecimento do calendário em
função das disponibilidades para vir ao Rio. A previsão é que o curso seja oferecido apenas após
o Encontro de Usuários de 2009. Com relação ao pagamento de ‘pro-labore’, foi estabelecido a
partir de 2009 que todos os docentes que ministrarem cursos para a AUREMN receberão prolabore no valor de 20% do lucro líquido do referido curso. O próximo item discutido foi a avaliação
do curso de baixo campo, ministrado em São Carlos-São Paulo. Cerca de 40 pessoas
participaram do curso. Como parte da documentação relativa ao curso ainda não foi processada, a
apresentação do detalhamento dessa atividade será feita em uma próxima reunião. Dando
seqüência a reunião foram apresentados os novos sócios de nossa Associação: Everaldo Paulo
Medeiros, Letícia Ledo Marcinierk e Jeam Haroldo Oliveira Barbosa. O ultimo item discutido foi o
valor da anuidade 2009. Em função da despesa com emissão de boleto bancário, o que está
sendo negociado com o Banco do Brasil, a anuidade 2009 será de R$100,00 (para pagamento até
30 de janeiro de 2009) e de R$115,00 a partir de 31 de janeiro de 2009. O valor da taxa de filiação
ficou mantido em R$25,00. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, ficando a
próxima marcada para o dia 16 de dezembro de 2008 às 10:00 horas, na Sala de reuniões do
Departamento de Química do IME, 3o. andar – Praça General Tibúrcio, 80 – Urca.

