
 

ATA DA 220ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN 
 
Às dez horas e dez minutos do dia 14 de dezembro de 2009 teve início a 220ª Reunião Ordinária Aberta 
da AUREMN, realizada na Sala de Reuniões do Departamento de Química do IME, 3º andar – Praça 
General Tibúrcio, no80 – Urca. Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar (Presidente da AUREMN), 
Sonia Maria Cabral de Menezes (Vice-Presidente), Rosane Aguiar da Silva San Gil (Secretária), Sandra 
Maria de Mello Silva e Rosana Garrido Gomes. A reunião foi iniciada pela leitura da ata da 219ª reunião 
ordinária, que foi aprovada. Em seguida foi feito o relato do comitê de cursos. O prazo para inscrição nos 
módulos dos cursos a serem oferecidos em fevereiro de 2010 vai até 12 de fevereiro, porém os 
candidatos a bolsas deverão se inscrever até 02 de fevereiro. O resultado sobre a distribuição das 
bolsas será divulgado até 08 de fevereiro. Ficou estabelecido que a diretoria da Auremn ficara 
responsável pela decisão relativa a distribuição das bolsas. Figueroa informou que talvez tenha 
dificuldade para estar em Brasilia para o curso de verão, e nesse caso o Módulo II será ministrado em 
sua totalidade pela Profa. Cláudia Nascimento. Sonia informou que a empresa Varian solicitou a Auremn 
que ministrasse um curso básico sobre RMN, a princípio em março de 2010, porém ainda estão sendo 
aguardadas informações mais detalhadas sobre a ementa. Sonia relatou que existe a possibilidade da 
Auremn ser contactada para ministrar um curso especifico para a BrasKem, em função da aquisição 
iminente de um equipamento por essa empresa. Também foi informado que o curso de baixo campo, 
encomendado pela Petrobras, será ministrado em junho de 2010 pelo prof. Rodrigo B. Azevedo. Foi 
estabelecido um valor de R$25,00/h (vinte e cinco reais por hora/aula) para empresas, visando maior 
homogeneidade nas previsões de custo quando a Auremn é contactada para fazer orçamento de sursos 
encomendados. Esse valor inclui material didático, porem as despesas de passagem e estadia dos 
ministrantes serão pagas a parte, em função do tempo e do local do curso. O próximo item discutido foi 
a Jornada de RM, em agosto em Curitiba. Foi estabelecido o valor de R$2.500,00 a ser cobrado das 
empresas Bruker e Varian, relativo a inscrição de um participante, aluguel do salão e patrocínio da 
Jornada. Serão providenciados os pedidos de auxilio aos órgãos de fomento, CNPq, CAPES e 
Fundação Araucária. Com relação ao ISMAR/EUROMAR 2010, Sonia informou que ela e Figueroa estão 
trabalhando junto ao comitê organizador do evento, de forma a conseguir um abatimento nos valores 
das inscrições, atualmente em ЄU$ 500.00. Também estão sendo feitos contatos junto a empresas de 
turismo para pacotes, de forma a baratear ao máximo a ida de brasileiros para o ISMAR. O próximo item 
tratado foi o pagamento das anuidades para 2010. Foi informado que estão sendo providenciados 
boletos, para que a partir de 2010 o controle de pagamentos seja feito de forma informatizada. Em 
função dessa providência, é possível que o inicio da cobrança, programado para o final de dezembro, 
seja adiado para meados de janeiro de 2010. Todos concordaram com a alteração. Nada mais havendo 
a tratar a reunião foi encerrada, e a próxima reunião marcada para o dia 21 de janeiro de 2010, as 
16:00h, no IME, Urca.  


