ATA DA 230ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN
Às dezessete horas e trinta minutos do dia 16 de novembro de 2010 teve inicio a 230ª Reunião Ordinária Aberta da
AUREMN, realizada na Sala de Reuniões do Departamento de Química do IME, 3º andar – Praça General Tibúrcio,
o

n 80 – Urca. Estavam presentes José Daniel Figueroa Villar (Presidente da AUREMN), Sonia Maria Cabral de
Menezes (Vice-Presidente), Rosane Aguiar da Silva San Gil (Secretária), Johen Junken, Rosana Garrido Gomes,
Sandra Maria de Mello Silva e Jorge Renato Goulart Silva. A reunião foi iniciada pelo funcionamento da Homepage da
Auremn. Jorge Renato Goulart, responsável pelo gerenciamento da homepage expôs aos presentes sua
impossibilidade de continuar atendendo a Auremn, por estar sobrecarregado de trabalho. Ficou acertado que ele
continuará gerenciando a pagina por mais três meses, ou seja, até janeiro de 2011. Durante esse período ele ainda
ficará responsável pela geração dos boletos para pagamento das anuidades, disponibilização das informações sobre
os eventos de 2011, cursos e congressos e atualização da homepage do Annals of Magnetic Resonance. Sonia
informou que já iniciou a procura por uma nova empresa, dentre as que prestam esse tipo de serviço para a
Sociedade Brasileira de Química (SBQ) e para a Escola de Química da UFRJ. O próximo item discutido foi relativo ao
curso de RMN em Solução Aplicado a Polímeros, a ser ministrado em conjunto com a ABPOL. Até o momento apenas
nove pessoas se inscreveram, o que é um número muito pequeno considerando-se as despesas com locomoção e
estadia dos professores ministrantes, que se deslocarão do Rio de Janeiro para São Paulo para ministrá-lo. Ficou
estabelecido que nos próximos cursos dessa natureza, ou seja, em conjunto com outras associações ou empresas,
será determinado um numero mínimo de inscritos, para propiciar melhor aproveitamento dos docentes. A inscrição
para os próximos cursos será disponibilizada em janeiro de 2011, referente aos módulos I e II. Esses cursos serão
realizados na Universidade Federal de Alagoas (Maceió) em 24 de janeiro e 31 de janeiro de 2011, respectivamente e
serão ministrados pelos professores Claudia Jorge do Nascimento (Módulo I), Jarbas de Magalhães Rezende e
Rodrigo Moreira Verly (Módulo II). A data limite para inscrição será 15 de janeiro de 2011. Para os estudantes sócios
que se candidatarem a bolsa, o prazo limite é até 09 de janeiro de 2011. O resultado da concessão de bolsa será
divulgado no dia 12 de janeiro de 2011. Os valores das inscrições serão os seguintes: Módulo I - R$560,00 (sócios),
R$300,00 (sócios, alunos de PG), R$150,00 (sócios, alunos de Graduação), R$1.120,00 (não sócios), R$600,00
(alunos de PG, não sócios), R$300,00 (alunos de Graduação não sócios). Em seguida passou-se ao Encontro de
Usuários de 2011. A data limite para envio de resumos estendidos foi definida: 28/02/2011. Maiores detalhes serão
disponibilizados na homepage da Auremn. A reunião referente ao próximo ISMAR ocorrerá no dia 29 de abril de 2011,
na FAPESP em São Paulo. Está confirmada até o momento a presença dos seguintes membros do ISMAR: Hans
Spiess, Ad Bax, Robert Griffin e Lucio Frydman. Ainda estão por confirmar, Warren Warren e Thomas Priner. Miquel
Pons e Carlos Geraldes foram convidados pela AUREMN, já que o evento engloba também o 5º Iberoamericano de
RMN. A Fapesp arcará com parte das despesas relativas a passagens e estadias. Sonia informou que alguns dos
membros do ISMAR também participarão do próximo Encontro de Usuários de RMN no Rio de Janeiro. Figueroa
relatou ter sido informado que a resposta ao pedido de auxílio para a FAPERJ será dada em duas semanas. Em
assuntos gerais, foi discutido o valor da anuidade para o próximo ano. Ficou estabelecido o valor de R$120,00 para
sócios, e o valor de R$40,00 para a taxa de filiação (novos sócios), para pagamento até 31 de janeiro de 2011. A
partir dessa data o valor da anuidade será R$140,00. Em seguida a Presidente da Comissão Eleitoral informou que
até essa data 36 votos já foram recebidos. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e a próxima reunião
marcada para o dia 10 de dezembro de 2010, as 10:30h, no IME, Urca.

