
ATA DA 209a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
Às dezessete horas do dia 16 de dezembro de 2008, teve início a 209ª 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, Rosana Garrido, Sandra M. Mello e Naira Machado Ruiz. A reunião 
foi iniciada pelo item relativo aos cursos de 2009. Sandra informou que os cursos regulares a serem 
ministrados em janeiro e fevereiro de 2009 já estavam divulgados no site da AUREMN e que a sala na 
UFRJ onde serão realizados ainda não estava definida. Foi decidido pela Diretoria que o número de bolsas 
a serem concedidas iria depender do número de inscrições em cada módulo. Ficou decidido também que 
será concedida uma bolsa por Instituição por módulo, e apenas estudantes associados da AUREMN teriam 
direito de pleitear as bolsas. Sonia sugeriu que a divulgação do módulo III deveria ser direcionada para os 
profissionais da Indústria Farmacêutica. Definiu-se que além da divulgação no Boletim Eletrônico da SBQ, 
um esforço seria feito para divulgar também junto ao Conselho Regional de Química, Conselho Regional de 
Farmácia, Sociedade Brasileira de Farmácia e Farmanguinhos. Sonia irá falar diretamente também com o 
Prof. David Tabak, que incentivou a AUREMN a realizar o Curso, além do Prof. Alviclér Magalhães que além 
de Docente do módulo III também atua na área. Quanto ao Curso que será realizado em Maio 
imediatamente antes do 12º Encontro de Usuários de RMN/3º Iberoamericano de RMN, Sonia apresentou a 
ementa enviada por Eurico Cabrita (UNL), que foi aprovada por todos. O valor da inscrição foi aprovado 
como R$500,00 para sócios, e Figueroa sugeriu o IME para a realização do Curso, já que o mesmo estaria 
sendo realizado nos dias 1 e 2 de maio que são feriado e sábado respectivamente, o que facilitaria a 
marcação de salas. O local foi aceito por todos. A seguir o Presidente passou a relatar a avaliação do Curso 
de RMN de baixa resolução realizado em Outubro em São Carlos (Embrapa). As principais críticas foram 
relativas ao tempo de curso x o elevado número de informações em pouco tempo. O assunto tratado a 
seguir foi o 12º Encontro de Usuários de RMN. Foram revistas e aprovadas as normas para apresentação 
de trabalhos e estabelecido que somente resumos estendidos (de duas páginas) serão submetidos. Sonia 
encaminhará as cartas convite oficiais e juntamente com o convite também será cobrado dos convidados o 
envio de ‘abstracts’ das respectivas palestras, com aproximadamente 250 palavras. Quanto ao patrocínio, 
Sonia informou que a Bruker e a Tedia serão patrocinadores, e que a CIL e a TECMAG irão apoiar o evento. 
Será solicitado auxílio à  White Martins, através de sua representante (Ivana Barradas). Discutiu-se a seguir 
os valores da inscrição, que este ano será desmembrado das demais despesas. Após deliberação os 
seguinte valores ficaram estabelecidos: sócios, R$500,00; não sócios, R$1000,00; estudantes de pós-
graduação sócios: R$350,00; estudantes de graduação sócios: R$200,00; estudantes de pós-graduação 
não sócios R$700,00; e estudantes de graduação não sócios: 400,00. Essas informações serão 
disponibilizadas imediatamente no site da AUREMN. A seguir Rosana Garrido fez um balanço da atuação 
da Comissão de Nomenclatura da AUREMN, informando que até o momento 43 termos já foram 
oficialmente analisados e vertidos para a nossa língua. Naira, pelo Comitê de novos sócios, apresentou os 
seguintes candidatos a sócios da AUREMN: Alba Valéria Barbosa, Alberto de Andrade Reis, Paulo Frank 
Bertotti, Fernanda Antonia Pereira e Paulo César Leal, todos aprovados por terem as indicações 
necessárias. Foi decidido que os novos sócios que se associaram a partir de Novembro de 2008 estariam 
automáticamente em dia com a anuidade 2009. Naira sugeriu algumas modificações no cadastro de sócios 
que deverão ser implementadas pelo Renato Goulart, responsável pela Homepage da AUREMN. Serão 
classificados como “sócios em débito”, aqueles que ainda não pagaram as anuidades de 2007 e 2008, e 
classificados como “ex-sócios”, aqueles em débito com a anuidade em data anterior a 2007. Figueroa 
informou pelo Comitê de publicações que o Volume 4 do Livro Fundamentos foi re-enviado para Anita 
Marsaioli para uma revisão final, e ao retornar, irá para a gráfica, para publicação. Com relação ao Annals, 
ainda estamos aguardando contribuições para fechar os números de 2008. Figueroa irá convidar outros 
Associados para o corpo editorial do Annals, numa tentativa de agilizar as revisões dos trabalhos. São eles: 
Cláudio Tormena (UNICAMP) e Fernando Hallwass (UFPE). Luzineide, pela tesouraria informou que já 
podemos ter Boleto Bancário para pagamentos em geral junto ao Banco do Brasil. Informou também que o 
cadastro de faturamento da AUREMN não é atualizado desde 2007. Para isso depende de documentos que 
se encontram com a tesoureira anterior. O Boleto não ficará disponível para a cobrança da anuidade 2009, 
porém será utilizado para pagamento das inscrições no Encontro. No item assuntos gerais, Sonia informou 
ter recebido solicitação da Bruker para ter acesso à lista de associados da AUREMN. A lista será enviada, 
contendo os nomes dos sócios em dia a partir de 2007. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, 
ficando a próxima marcada para o dia 23 de janeiro de 2009 às 17:00 horas, na Sala de reuniões do 
Departamento de Química do IME, 3o. andar – Praça General Tibúrcio, 80 – Urca. 
 


