
ATA DA 210a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN 

 
Às doze horas do dia 23 de janeiro de 2009, teve início a 210ª 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 e Sandra M. Mello Silva. A leitura e 
aprovação das atas das reuniões 208 e 209 foram adiadas para a próxima reunião. O primeiro 
assunto a ser tratado foram os Cursos de 2009. Sandra informou o número de inscritos em cada 
módulo, a ser iniciado em 26/01/09: Módulo I, 12 inscritos; Módulo II, 11 inscritos e Módulo III, 10 
inscritos. Apenas uma bolsa foi solicitada e concedida. Em função do número de inscrições 
recebidas, ficou acertado que Luzineide irá providenciar a divulgação na rede da Auremn que as 
inscrições para os módulos II e III estarão abertas até o início do módulo II.  Sandra ficou de 
verificar a necessidade de passagem e estadia para o único Professor do Curso residente fora do 
Rio de Janeiro (Alviclér Magalhães). Sonia, a pedido da Naira pelo Comitê de Novos Sócios, 
relatou a lista de novos associados aprovados para ingressarem na AUREMN, faltando apenas a 
confirmação do pagamento da taxa de filiação e anuidade: Maria Angélica Lima; Renné Costa 
Duarte; Sandra Mara Scapin; Giovanna Fraga Carneiro; Fábio Henrique dos Santos; Janaina 
Rodrigues Vilachagua; Clara Luz de Souza Santos; Luiz Renault Leite Rodrigues e Shoko Ota. 
Com relação ao Curso de maio de 2009, imediatamente antes do12o Encontro de Usuários, foi 
confirmado que será realizado no IME, e ministrado na sala 1024. Sandra providenciará a 
divulgação do curso no site da Associação, juntamente com a ficha de inscrição. As fichas de 
inscrição no Encontro de Usuários e no Curso estarão no mesmo local na homepage, porem 
serão independentes. Sonia informou que o Curso solicitado pela Petrobras à AUREMN já tem a 
ementa aprovada e está apenas aguardando a Universidade Petrobras ser liberada para contratar 
novos Cursos em 2009. O assunto tratado a seguir foi o 12o Encontro de Usuários de RMN/3o 
Encontro Iberoamericano de RMN. Sonia solicitou um esforço de todos para colocar a página no 
ar o mais rapidamente possível. Sonia informou que já enviou as cartas convites oficiais, 
programa e solicitação de envio de abstracts a todos os palestrantes convidados, conforme 
combinado na última reunião. Figueroa informou que o projeto da CAPES aprovado só cobre os 
espanhóis convidados. Sonia informou que continua a solicitar apoio financeiro das Empresas 
brasileiras e estrangeiras para o Encontro de Usuários. Estarão sendo contactadas a Cristália e a 
Sinc, através de nosso sócio José Dias, da UFMG. Figueroa informou que Banco Santander tem 
apoiado eventos, e solicitou que Sandra verificasse a possibilidade da Auremn solicitar apoio ao 
Banco. Ficou acertado que para esse evento não haverá a opção de pagamento em cheques, 
mas somente a de depósito parcelado com emissão de boletos bancários. Sem mais assuntos a 
tratar, a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 19 de fevereiro de 2009 às 
17:00 horas, na Sala de reuniões do Departamento de Química do IME, 3o. andar – Praça General 
Tibúrcio, 80 – Urca. 
 


