
 

ATA DA 222ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN 
 
Às nove horas e cinco minutos do dia 19 de fevereiro de 2010 teve inicio a 222ª 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) e Jocher Junker. A reunião foi iniciada com o relato do comitê de cursos, relativo aos cursos 

da auremn que iniciarão na próxima semana. O numero de inscritos em cada módulo foi o seguinte: 

módulo I – 15; módulo II – 16; módulo III – 21. A maior parte dos inscritos é oriunda de Brasília, Goiás e 

Mato Grosso, com a presença de alguns participantes não sócios. Dessa forma ficou evidente que o 

objetivo dos cursos foi plenamente alcançado. O montante arrecadado foi de R$10.500,00 que serão 

utilizados para o pagamento de despesas de locomoção, estadia e ajuda de custo dos professores 

ministrantes de fora de Brasilia, e gastos com material do curso. Existe a possibilidade do curso de 2011 

ser ministrado no Rio Grande do Sul, Florianópolis ou Rio de Janeiro. Em 2012 eles irão para Recife, a 

pedido dos sócios da UFPe. Esta previsto curso especifico para a empresa Braskem no segundo 

semestre de 2010, sobre polímeros. Com relação a próxima Jornada de Ressonância Magnética, a meta 

de disponibilizar as áreas de inscrição e submissão até o final de fevereiro está mantida, apesar de 

alguns imprevistos com o site. Sonia vai enviar para os sócios o cartaz do evento, para que possa ser 

impresso e divulgado nas Instituicoes. Tambem vai disponibiliza-lo na homepage da auremn, para que 

possa ser baixado e impresso. Em seguida foi feito o relato do comitê de novos sócios, que apresentou 

oito novos membros de nossa Associação: Daniel Lima Marques de Aguiar, Nathália Vitória Pereira 

Araújo, Leonardo Sisinno de Abreu, Adriana Mary Mestriner Felipe de Melo, Natasha Neiva Moura, 

Ludovico Migliolo, Raphaella Costa Bastianello Cezar e Gereci Regina Coelho. Em assuntos gerais 

Sonia informou que os nomes de Ana Paula Valente e Eduardo Azeredo foi indicados e aceitos como 

palestrantes para o congresso EUROMAR/ISMAR em Florença, em julho próximo. Sobre o registro do 

nome Auremn junto ao INPI, foi feita substituição do advogado encarregado do processo e entregue 

toda a documentação pertinente para o novo advogado, de forma a resolver o problema. Sonia também 

informou que está temporariamente respondendo pela Tesouraria da Auremn, em virtude do pedido de 

licença de Luzineide Tinoco, o que está em conformidade com o Estatuto da Associação. Nada mais 

havendo a tratar a reunião foi encerrada, e a próxima reunião marcada para o dia 18 de março de 2010, 

as 9:00h, no IME, Urca.  


