ATA DA 219ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN
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Às dez horas e dez minutos do dia 19 de novembro de 2009, teve início a 219ª Reunião Ordinária Aberta
da AUREMN, realizada na sala de reuniões da AUREMN, no Instituto de Fisica da UFRJ, Ilha do
Fundão, Rio de Janeiro. Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar (Presidente da AUREMN), Sonia
Maria Cabral de Menezes (vice-Presidente), Rosana Garrido Gomes e Sandra Maria de Mello Silva.
Devido a ausência justificada da secretária, Figueroa fez a leitura da ata da 218ª Reunião Ordinária, que
foi aprovada com algumas correções. Em seguida foi discutido o item relativo aos cursos de verão da
AUREMN. Figueroa informou que os módulos I, II e III estão confirmados, para serem dados em Goias,
na UnB. Com relação ao próximo item, a organização da Jornada de RM em Curitiba, Sonia informou
que estão sendo preparados pela empresa contratada os boletos para pagamento da inscrição, a qual
poderá ser feita em até três parcelas. Também será possível efetuar o pagamento com cartão de crédito
Visa, porem em uma única vez, sem parcelamento. O formato do formulário para inscrição eletrônica foi
discutido, e foi estabelecida a criação de áreas de opção para sócio, não sócio e palestrante convidado,
de forma a facilitar o controle dos inscritos. A solicitação de patrocínio para a Petrobras está sendo
finalizada e será encaminhada em breve. Não houve relatos dos comitês. No item de assuntos gerais,
Sonia forneceu informações sobre o próximo ISMAR/EUROMAR. Em seguida foram discutidos os
valores a serem cobrados para a anuidade da AUREMN em 2010, que serão os seguintes: Sócios no
pais – R$115,00 (até 31/01/2010) e R$130,00 (após 31/01/2010); sócios no exterior – US$65.00 (até
28/02/2010) e US$75.00 (após 28/02/2010); sócios empresa no país – R$1.400,00 (até 28/02/2010) e
R$1.700,00 (após 28/02/2010); sócios empresa no exterior – US$500.00 (até 28/02/2010) e US$650.00
(após 28/02/2010). Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e a próxima reunião marcada
para o dia 14 de dezembro de 2009 às 10:00 horas na sala de reuniões da Seção de Química do IME,
Rio de Janeiro.

