
ATA DA 252ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN 
 
Às dezesseis horas e trinta e dois minutos do dia 30 de outubro de 2012 teve inicio a 252ª 

Reunião Ordinária Aberta da AUREMN, realizada na Sala de Reuniões do bloco K, CCS, Ilha 

do Fundao, RJ. Estavam presentes Fabio L. C. de Almeida (vice-Presidente da AUREMN), 

Claudia J. Nascimento (Tesoureira), Rosane A.S. San Gil (Secretaria), Sonia M. C. Menezes, 

Naira M. S. Ruiz, Sandra M. M. Silva e Jochen Junker. Item 1: Leitura e Aprovação de Atas -  

foi feita a leitura das atas da 250ª e da 251ª reuniões ordinárias, que foram aprovadas com 

algumas correções. Item 2: Relato do comitê de cursos - conforme discutido na ultima 

reunião ordinária, devido às intensas atividades relacionadas com a organização do ISMAR, 

excepcionalmente os cursos regulares da AUREMN serão oferecidos apenas no segundo 

semestre de 2013. Ficou acertado que Claudia vai enviar mensagem para a rede da AUREMN 

com essa informação. Item 3: Informes sobre o próximo ISMAR - conforme estabelecido, o 

próximo ISMAR ocorrerá no período de 19 a 24 de maio de 2013, no Hotel Royal Tulip no Rio 

de Janeiro. Encontram-se na homepage do congresso as datas limite para submissão de 

resumos candidatos a apresentação oral e pôster são, respectivamente, 14 de janeiro e 2013 e 

18 de março de 2013. Sonia informou que já foram enviados três pedidos de auxílio financeiro, 

para CAPES/CNPq, relativos ao ISMAR, e aos eventos satélites, Imagens e Ibero-Americano. 

Até o momento a CAPES ainda não respondeu. Os pedidos para a FAPERJ e para a Petrobras 

já foram encaminhados. Também foi informado que o programa preliminar já se encontra 

disponível no site do evento. Ficou estabelecido que os palestrantes das onze conferências 

plenárias ficarão alojados no hotel do congresso, e que a AUREMN arcará com os custos de 

até sete diárias para esses palestrantes. Para os demais palestrantes a AUREMN arcará com 

os custos de uma diária. Fabio informou que encontra-se em andamento a organização de uma 

reunião satélite pré-congresso sobre we-NMR, sob a coordenação do Prof. Salinas. Item 4: 

relatos dos comitês - não houve relatos. Item 5: Assuntos gerais - nesse item foram 

discutidos os valores das anuidades da AUREMN para 2013. Ficou estabelecido que para 

pagamentos até o dia 15 de janeiro de 2013 o valor da anuidade da categoria sócio-efetivo será 

de R$140,00 e que após essa data o valor passará para R$180,00. Para os sócios pessoa 

jurídica a anuidade 2013 será R$1.500,00 até 14 de janeiro de 2013, e após essa data passará 

para R$1.950,00. Os valores para as demais categorias serão divulgados no site da 

Associação. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e a próxima reunião marcada 

para o dia 27 de novembro de 2012 no IME, Urca.  


