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PORTARIA 10ET N. 088/2019 

O DIRETOR DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, matricula SIAPE n. 2541031, usando das 
atribuições que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFAM. 

RESOLVE 

LOCALIZAR o servidor Bruno Sampaio Sant'Anna matrícula SIAPE 1905672, 
ocupante do cargo efetivo de professor do magistério superior, exercendo suas atividades nos 
laboratório de biologia 206, 208, 212 e 214, desde (15/12/2011), com jornada de serviço 
semanal de 40 horas, deduzidas as horas exercidas em cargo de confiança ou função 
comissionada. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

DIRETORIA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, em Itacoatiara, 03 de setembro de 2019. 

DESCRIÇÂO DAS ATIVIDADES TIPO FREQUÊNCIA TEMPO 
_ 

Ensino (aulas práticas) 

Preparo e execução de aulas práticas para a 
disciplina Biologia Celular (Laboratório de 
Biologia 208) ministrada para quatro turmas sendo 
duas do Curso de Licenciatura em Ciências 
Química e Biologia e duas do Curso de Farmácia 
em semestres ímpares. 

Durante o preparo e execução das aulas 
práticas destas disciplinas é necessário contato 
com fixadores como formaldeído, álcool etílico e 
parafina. Como se trata de uma disciplina onde os 
alunos precisam ter conhecimentos sobre as 
células, as práticas englobam, a coleta do material, 
fixação em formaldeído, desidratação em séries 
crescentes de álcool etílico e inclusão em parafina. 
A etapa de corte dos blocos é apenas exposta 
promovendo cortes com lâmina de aço 
manualmente, pois, o laboratório didático não 
conta com microtomo rotativo para uso em aulas 
da graduação. 
Durante a disciplina utiliza-se cerca de 4 litros de 
formol, 10 L de álcool etílico e 2 Kg de parafina 
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para inclusão das amostras. Utiliza-se cerca de 8 
horas semanais preparando os materiais e mais 8 
horas em laboratório ministrando aulas sendo 2 h 
de preparação e 2 h de aulas ministradas em 
laboratório para cada uma das 4 turmas de 
Biologia Celular deste período, pois, todo 
semestre par entram 50 alunos de cada curso 
totalizando 100 alunos na disciplina Biologia 
Celular, que são divididos pela coordenação 
acadêmica em 4 turmas de 25 alunos. 
Preparo de aulas práticas para as disciplinas do 
Curso de Licenciatura em Ciências Química e 
Biologia, disciplinas: Zoologia II (ITB024) e 
Geologia Mineral e Paleontologia (ITB011). 
Semestre par. 

Durante o preparo e execução das aulas 
práticas da disciplina Zoologia II no laboratório 
214 é necessário uso do formaldeído e álcool 
etílico. Estes reagentes são utilizados durante a 
preparação das aulas da disciplina (4 h semanais) 
e também durante as aulas (2 h semanais). faz-se 
uso de formaldeído 10% e álcool etílico 70%. Para 
preparação das aulas fixamos organismos em 
formaldeído utilizamos cerca de 6L de 
formaldeído 10% e 4L de álcool etílico 70% por 
semana para manutenção da coleção didática e 
preparação das aulas. Além disso, faz-se uso dos 
reagentes para fixar os organismos para as aulas 
práticas, é realizado também revisão na coleção 
didática que é utilizada nesta disciplina e 
substitui-se o formaldeído dos frascos quando 
necessário para manter os tecidos dos animais. 
Além do formaldeído e álcool etílico utilizado 
para conservar os espécimes utilizados nas aulas, 
usa-se parafina para dissecar os organismos 
durante as aulas. Derrete-se a parafina e monta-se 
em bandejas de alumínio para dissecar os 
espécimes sobre a parafina, para fixação dos 
tecidos dos organismos com alfinetes 
entomológicos. 

Neste mesmo laboratório (lab. 214) prepara-se 
e ministra-se as aulas da disciplina Geologia 
Mineral e Paleontologia, em algumas aulas utiliza-
se equipamentos como furadeira e serra para 
cortar madeira além de ferramentas como alicate, 
chaves de fenda entre outras ferramentas durante a 
construção do sismógrafo (aparelho para mensurar 
tremor), a construção deste aparelho tem duração 
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de 4 horas semanas. Além disso, utiliza-se sulfato 
de cobre para aula de formação de cristais, 
manipulamos este reagente por duas horas durante 
duas semanas da disciplina. Ao todo tem-se 2 h de 
aula por semana neste laboratório e mais duas 
horas de preparação das aulas neste mesmo 
espaço. 

A linha de pesquisa de atuação está relacionada a 
biologia e ecologia de invertebrados aquáticos 
como moluscos e crustáceos. De forma geral 
coletamos espécimes no ambiente e fazemos 
medições e observações anatõmicas e soltamos os 
organismos ou os mantemos em laboratório vivos 
(durante experimentos) ou fixados em álcool 
etílico 70% ou formaldeído 10%. Para isso, 
fazemos solução estoque destes fixadores no 
laboratório de Biologia 212 utilizando luvas de 
procedimento e máscaras. Os organismos são 
mantidos em caixas de água ou aquários no 
laboratório 206 durante o desenvolvimento de 
experimentos. Além disso, para os trabalhos cujos 
objetivos é a análise celular, temos que dissecar os 
gastrópodes, e fixamos amostras de tecidos em 
formaldeído 10%, desidratamos em séries 
crescentes de álcool e banho em xilol, para depois 
embiocar em parafina ou resina epóxi e cortar para 
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montar em lâminas e lamínulas de microscopia. 
Além disso, dependendo dos objetivos dos 
projetos de pesquisa desenvolvidos no momento 
os reagentes utilizados podem variar, por 
exemplo, no projeto que está em andamento com 
financiamento do CNPq (#4099I 0/20 I 6-3), 
utilizamos ácido sulfúrico para digestão da carne 
de gastrópode para determinação do teor de 
proteínas, já para determinação do teor de lipídeos 
utilizamos éter de petróleo para extração dos 
lipídeos. É importante ressaltar que este projeto de 
pesquisa citado acima é um projeto "guarda-
chuva", onde estão inseridos projetos de mestrado 
dos discentes que oriento, sendo 4 horas de 
orientação em laboratório por semana para cada 
discente de mestrado e2 horas para os alunos de 
iniciação científica, a discente Aldeiza Marques 
Fonseca que investigou a predação de ovos de 
Pomacea (finalizado semestre passado), a discente 
Rafaela Ferreira que está analisando o efeito do 
cálcio no desenvolvimento dos gastrópodes (em 
andamento) e do discente Emerson de Paulo 
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Dantas que está analisando o potencial da carne 
dos gastrópodes (em andamento). Além dos 
projetos de iniciação científica (discente Pedro 
Franciney Brasil) que tem duração curta de apenas 
um ano. A comprovação das atividades de 
pesquisa podem ser observadas pela publicação 
dos artigos científicos registrados no Relatório 
Individual de Trabalho (RIT) e em ata do 
Conselho diretor onde o referido projeto foi 
institucionalizado 
Frequência: Diária (D), Semanal (S), Mensal (M), Semestral (SM), Anual (A). Tipo: 
Pesquisa (P), Extensão (E), Atividade de Campo (AT), Não Aplicável (NA). O tempo deve 
ser exposto em horas (H). 
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