
 

ATA DA 221ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN 
 
Às nove horas e dez minutos do dia 22 de janeiro de 2010 teve inicio a 221ª 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) e Rosane Aguiar da Silva San Gil (Secretária). A 

reunião foi iniciada com o relato do comitê de cursos. Até a data de hoje as inscrições para os módulos 

foram: módulo I – 4; módulo II – 4; módulo III – 7. O prazo para inscrição vai até 12 de fevereiro, porém 

os candidatos a bolsas deverão se inscrever até 02 de fevereiro. Figueroa informou que talvez ele não 

possa, esse ano, ministrar o curso. Nesse caso a Profa. Claudia Nascimento da UnB ficaria com a 

responsabilidade de fazê-lo integralmente. O próximo assunto tratado foi o ISMAR/EUROMAR 2010 – 

Sonia relatou que conseguiu-se uma redução de 30% no valor da inscrição, para os sócios em dia com a 

AUREMN, se o pagamento da inscrição for feito ate 30 de março de 2010. Pacotes de passagem e 

estadia ainda estão sendo negociados com empresas de turismo, e tão logo sejam fechados será feita a 

divulgação pela rede da AUREMN. Com relação a próxima Jornada de Ressonância Magnética, a 

montagem da ficha de inscrição e demais itens para inscrição e submissão de trabalhos através do site 

da auremn ainda está em andamento. A meta e que se possa disponibilizar as áreas de inscrição e 

submissão até o final de fevereiro. Em seguida foi feito o relato do comitê de novos sócios, que 

apresentou sete novos membros de nossa Associação: Caroline Donzeli Pereira (UCB), Diego Arantes 

Teixeira Pires (UnB), Simone Maria Neto (UnB), Elizabeth de Souza Cândido (UnB), Flavia Porto 

Carreiro Araujo Bezerra (UnB), Bernardo Lopes Dias Araujo (UnB) e Paulo Roberto de Oliveira (ETFPr). 

Em assuntos gerais Rosane sugeriu as datas para as reuniões do primeiro semestre de 2010: 19 de 

fevereiro, 18 de março, 29 de abril, 20 de maio e 17 de junho. Sonia sugeriu que as divulgações das 

próximas reuniões fosse feita com mais antecedência, de forma que os sócios possam se programar e 

comparecer. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e a próxima reunião marcada para o 

dia 19 de fevereiro de 2010, as 9:00h, no IME, Urca.  


