
ATA DA 263ª REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA NUCLEAR – AUREMN 

 

Às dez horas e trinta minutos do dia 06 de dezembro de 2013 teve início a 263ª Reunião Ordinária Aberta da 

AUREMN, realizada na Sala de Reuniões do Instituto Militar de Engenharia, Urca, Rio de Janeiro. Estavam 

presentes José Daniel Figueroa-Villar (Presidente da AUREMN), Fabio Lacerda Ceneviva de Almeida (vice-

presidente), Claudia Jorge do Nascimento (Tesoureira), Jochen Junker, Naira M. Silva Ruiz, Rosana Garrido 

Gomes, Sandra M. Melo Silva e Sonia M. Cabral de Menezes. Item 1: Leitura e Aprovação de Atas – devido 

a ausência justificada da Secretária, a leitura da ata da 262ª reunião ordinária foi transferida para a próxima 

reunião ordinária. Item 2: Relato do comitê de cursos – a coordenadora do comitê de cursos fez um relato a 

respeito dos cursos oferecidos ao longo de 2013, assim como dos próximos cursos, previstos para 2014: 

cursos de verão da AUREMN, em fevereiro de 2014, com os módulos regulares: Módulo I, que será ministrado 

por Naira Ruiz, Módulo II, a ser ministrado por Daniel Figueroa e o Módulo III: “Aplicação da Ressonância 

Magnética Nuclear em Química Medicinal e Farmacologia”, que será ministrado pelos Profs. Anita Marsaiolli e 

Daniel Figueroa, com carga horária total igual a 24 horas. Além desses cursos, também estão previstos mini-

cursos durante a Jornada de RM em Goiânia (em agosto). Informou ainda que o curso que seria ministrado 

pelo prof. James Keeler em novembro/2014 teve que ser transferido para 2015 devido à incompatibilidade 

entre a agenda do professor e os compromissos já assumidos nos demais meses pela Diretoria da AUREMN. 

Esse curso será ministrado provavelmente durante os cursos de verão de 2015, e será um dos módulos 

oferecidos. Houve ainda a sugestão pela coordenadora de Cursos de outros cursos a serem ministrados em 

2014, que foram: a) Quimiometria (Etelvino-Embrapa); b)Parâmetros Experimentais, Estrutura e Dinâmica 

(Giba e Tiago Venâncio-UFSCAR); c) Simulação computacional (Francisco Gomes-UFRJ) e BioNMR (Gisele 

Amorim-UFRJ). Claudia irá contatar os Professores para saber da disponibilidade para o segundo semestre de 

2014.    Item 3: Relato sobre o ISMAR – A tesoureira informou que as contas do ISMAR foram fechadas sem 

prejuízo para a AUREMN. Item 4: Jornada Brasileira de Ressonância Magnética 2014 – tendo sido definido 

o local onde ocorrerá a XIII Jornada de RM, qual seja, a Pousada dos Pireneus Resort, na cidade de 

Pirenópolis (Goiás), e os valores para a estadia (pacotes de três diárias, preço por pessoa), passou-se a 

discutir os valores que serão cobrados para a inscrição no evento. Como ainda está sendo feita a listagem das 

despesas da AUREMN, foi acordado que esses valores serão definidos apenas após o término do 

levantamento, de forma a não haver problemas de caixa. Foram confirmados os dois mini-cursos: “Operadores 

de Spin”, que será ministrado pelo Prof. Luis Keng, e “HR-MAS”, que será ministrado pelos professores 

Luciano Lião e Glaucia Alcantara. Como ainda está faltando convidar um palestrante para a Jornada, Figueroa 

sugeriu que o ultimo palestrante seja o premiado com o Prêmio AUREMN 2014, que apresentará sua palestra 

durante o evento. A sugestão foi acatada por todos e Figueroa fará nova chamada, com prazo para que os 

associados indiquem nomes para o prêmio AUREMN 2014. Item 5: Relato dos Comitês – não houve relatos. 

Item 6: Assuntos gerais –Em assuntos gerais Sonia lembrou que o problema relativo a alocação da 

documentação da AUREMN ainda não foi resolvido, e da necessidade de resolução desse problema, tendo em 

vista que está sendo pago um valor muito alto pelo aluguel do espaço utilizado atualmente em Copacabana. 

Um outro assunto discutido é a preocupação com Hélio líquido a nível mundial. Com relação a isso Figueroa 

fará uma carta formal sobre o assunto para alertar aos usuários e também as agências de fomento sobre o 

assunto. Devido a importância do assunto esse tema deverá ser tratado na próxima Assembléia Geral, que 

ocorrerá durante Jornada 2014 em Goiás. Em seguida foram aprovadas as taxas de anuidade para 2014, como 

sugerido pela tesoureira: Até 31/01/20914: R$170,00 para sócios efetivos e estudantes de pós, R$80,00 para 

estudantes de graduação, R$1.725,00 para Sócios pessoas jurídicas; R$55,00 e R$520,00 para taxas de 

filiação (efetivo e pessoa jurídica) e R$110,00 de taxa de refiliação + dois anos de anuidade para quem quiser 

voltar a se  associar. Os valores sofrerão acréscimos de aproximadamente 30% após 31/3/2014. Nada mais 

havendo a tratar a reunião foi encerrada. A próxima reunião ordinária ocorrerá em janeiro de 2014, em data a 

ser divulgada posteriormente.  


