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Ata da trecentésima décima terceira (313a) Reunião Ordinária da Associação de Usuários de 
Ressonância Magnética Nuclear (AUREMN), realizada em 29 de janeiro de 2019. 
 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, com início às catorze 1 
horas e término às dezesseis horas, na sala de reuniões da AUREMN, anexo do CNRMN, CCS, 2 
Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, bem como por webconferência, realizou-3 
se a trecentésima décima terceira Reunião Ordinária da Associação de Usuários de Ressonância 4 
Magnética Nuclear (AUREMN), conforme convocação expedida antecipadamente, para tratar 5 
dos seguintes assuntos: 1. 17th NMR Users Meeting – Búzios 03-07/08/2019; 2. Escola de RMN; 6 
3. Anuidade 2019; 4. Patrocínios Auremn; 5. Representantes Regionais AUREMN; 6. Assuntos 7 
Gerais. Presentes, o Sr. Presidente, Cláudio Francisco Tormena, o Tesoureiro, Valdemar 8 
Lacerda Jr., o Secretário, Luciano Morais Lião e os membros da sociedade: Fabio Ceneviva 9 
Lacerda Almeida, Sonia Maria Cabral de Menezes, Andersson Barison e Claudia Jorge 10 
do Nascimento, além da secretária da Auremn Sandra Mello. O vice-presidente, Francisco Paulo 11 
dos Santos, justificou sua ausência. Iniciou-se a reunião com Cláudia apresentando os informes 12 
sobre a Escola de RMN, com destaque aos 84 inscritos, representando diversas regiões do país. 13 
Esse número é igual a média dos últimos dois anos. A seguir o Sr. Presidente passou os informes 14 
sobre o 17th NMR Users Meeting. Sonia informou que enviou convite para 38 empresas e já 15 
recebeu 3 negativas. Cláudio informou que os sócios enviaram a sugestão de um workshop, 16 
sobre metabolômica e que existem ainda três outros com possibilidade de implementação, sobre: 17 
biomoléculas, RMN de baixo campo e EPR. Seguiu-se ao terceiro item da pauta, onde o 18 
presidente apresentou a sugestão da diretoria em implementar descontos progressivos de 5% 19 
ao ano com limite de 20%, com a finalidade de fidelizar os sócios. Por outro lado, o sócio que 20 
descontinuar o pagamento de suas anuidades perde o benefício, iniciando novamente a 21 
escalada por descontos. Entretanto, não necessitará pagar os anos anteriores. O item foi 22 
colocado em votação e aprovado. No 4º item da pauta, Cláudio apresentou a proposta da 23 
diretoria de patrocínios anuais por parte das empresas. Essa proposta facilita a organização da 24 
empresa, que terá apenas um desembolso anual, bem como minimiza os esforços para 25 
solicitação de patrocínios a cada evento. Foram propostas 3 categorias de patrocínio, que 26 
permitem a empresa participar de todos os eventos anuais da sociedade. Nesta proposta, não 27 
existe mais a necessidade de filiação por parte das empresas. O item foi colocado em votação e 28 
aprovado. Passou-se ao quinto item da pauta, onde se decidiu enviar e-mails aos sócios 29 
solicitando indicação de representantes regionais, conforme discutido na assembleia geral da 30 
última Jornada de RM, ocorrida em Bento Gonçalves, RS. No 6º item da pauta, Sonia informou 31 
que está concluindo a atualização da lista dos equipamentos instalados no Brasil. Sugeriu fazer 32 
o levantamento dos equipamentos de baixo campo disponíveis no Brasil, especialmente nas 33 
Universidades. Solicitou alteração da data da reunião ordinária de maio, para a 3ª semana, 34 
evitando conflito com a Reunião Anual da SBQ. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 35 
deu por encerrada a Sessão. Eu, Luciano Morais Lião, Secretário da Associação de Usuários de 36 
Ressonância Magnética Nuclear (AUREMN), lavrei a presente ata que após aprovada por todos 37 
os presentes, seguiu para publicação.  38 


