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PORTARIA ICET N. 093/2019 

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(a) servidor(a) NÍVEA CRISTINA GUEDES MUNIN matricula SIAPE 
2340078  , ocupante do cargo efetivo de  DOCENTE ADJUNTO IV_, exercendo suas 

atividades no(s) LABORATÓRIOS 201, 205, 211, 209, 213, 106, 107, 108 e 109 no ICET, 
desde 26 outubro de 2016, com jornada de serviço semanal média de 24 horas (conforme 
Relatório Individual de Trabalho do semestre 2016/2 em diante), 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 ltacoatiara, 03 de setembro de2019. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TIPO FREQUÊNCIA TEMPO 

'Determinação de substânCias man-ie.:as' pers-istentes-Tinglir 

no total), entre pesticidas. hormônios e produto de limpeza, 

medicamentos e higiene pessoal (usa-se os padrões das substancias 

Carbendazim; 2-Hydroxy Atrazine; DIA; Imidaeloprido; DEA; 

Simazina; Ametrina; Carbofurano; Hexazinona; Tebutiuron; 

Atrazina; Diuron; Clomazona; Azoxistrobina, Malation; 

Testosterona; Tebuconazole; Progesterona; 2.41). Ihuprofeno, 

Diclofenaco, estrio!, Norgestrel, bisphenol A, 17 etynllestradiol, 

Dietilestilbestrol, estrona. 17 cstradiol, Fipronil, trielosan, Oetilfenol, 

Mestranol, Nonilfenol), além dos solventes orgânicos corno metanol 

e acetonitrila para extração e padrão de pesticidas e demais 

substâncias. Faz-se o estudo para as bactérias termotolerantes e E. 

Cole. Estas análises são realizadas como parte do projeto de pesquisa 

"Sistema de tratamento alternativo para água de abastecimento das 

comunidades ribeirinhas do municipio de ltacoatiara-AM". 

Laboratório de 211, 209, 213, 106. 107, 108 e 109. 

P S 2 h 

Nos projetos "Avaliação da eliciéncia de sistemas de ultrafiltração 

para água de abastecimento em comunidades ribeirinhas — 

Amazonas" e "Estudo da poluição aquáticas em áreas florestas 

inundadas próximas ao perímetro urbano e de balneabilidade do 

Município de ltacoatiara-AM", os contatos são com as mesmas 

substâncias descritas acima, alem dos ácidos fórmicos, acético e 

fosfórico usado para preservação de amostra e na água do sistema do 
equipamento LC. Laboratório de 211, 209. 213, 106, 107, 108 e 109. 

P S 4 h 
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Visitas em campo para supervisão e orientação de estágio do curso de 

Química Industrial, contato foram com as substâncias de cada área de 

atuação de estágio, tais como combustíveis, solventes orgânicos, 

produtos saneantes, ácidos clorídricos e fosfóricos entre outros. 

AT M 4 h 

Nos projetos "Métodos de amostragem e análises para estudos do 

mercúrio atmosférico" (FAPESP 2016/03559-7 e o "Determinação de 

Mercúrio Ligado ao Material Particulado Atmosférico na Amazônia", 

o contato que se tem é com ácidos nítricos e padrão de Hg a 1000 

ppm, 100 ppb menores concentrações. O primeiro é usado nas 

soluções 10% de ácido usada para lavagem de vidrarias e confecção 

da solução para curva de calibraçao, e as demais soluções são usadas 

para a curva analítica e contaminação de amostras para verificar a 

perda do método (laboratório 211 e 2 I 3), 

P S 4 h 

--.-.-- 

Construção para um pre-illtro para tratamento de agua superlicsal ou 

uma comunidade ribeirinha o município do Itaçoatiare, Contato no 

Laboratório 211, vários ácidos (nítrico, fosfórico e acedo). ácido 
fórmico e éter de petróleo. entre outros solventes que constam no 

laboratório. 

E 5 1 h 

Disciplina Química Analítica Clássica Experimental turmas 5—e 6 
(Laboratórios 201 e 205). Substâncias: ácido clorídrico, hidróxidos de 
sódio, cloreto de estrôncio, nitrato de prata, fenolftaleína, alaranjado 
de metila, cloreto de amônia, hidróxido de amônia. EDTA e outros 
apresentados nos protocolos de aula. 

EN S 4 h 

Disciplina Química Analítica Instrumental (Laboratório 201, 205 e 
108). Substâncias: ácido clorídrico. hidróxidos de sódio. cloreto de 
estrôncio, nitrato de prata, fenoltlaleína, alaranjado de media, cloreto 
de amônia, hidróxido de amônia, EDTA e outros apresentados nos 
protocolos de aula. 

EN S 4 h 

Disciplina Química Geral Experimental (Laboratórios 201 e 205). 
Sustâncias: ácidos sulfúricos, fosfórico, clorídrico, acético e nítrico e 
outro armário com álcool, álcool metftieo, azul de bromo timo', 
acetona e outros solventes. 

EN S 4 h 

Frequência: Diária (D), Semanal (S), Mensal (M), Semestral (SM), Anua(A).  Tipo: Pesquisa , Extensão , 

Atividade de Campo (AT), Não Aplicável (NA), Atividade de Ensino (EN). O tempo deve ser exposto em horas 

(H). 
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