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PORTARIA ICET N. 099/2019 

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

RESOLVE 

LOCALIZAR o(a) servidor(a) AURELIO IZUKA ZANELATO  matrícula SIAPE 
1849597  , ocupante do cargo efetivo de  PROFESSOR, exercendo suas atividades no(s) 

LABORATÓRIOS DE FÍSICA — BLOCO D SALAS (302, 304, 306) , desde 02/2011, com 
jornada de serviço semanal de (14h nos laboratórios), 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. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
TI? 

O 

FFtEQUÊNC 

IA 
TEMPO 

Aulas experimentais relacionados na área de 

física experimental I: mecânica, estática, 

dinâmica e colisões. 

Neste laboratório os principais agentes de risco 

estão relacionados a materiais perfuro cortantes 

presentes nos trilhos de ar, cama de pregos, e 

mecânica estática. Há também, instrumentos usados 

na manutenção tais como furadeiras, lixadeiras, 

tico-tico, estiletes, ferramentas eletroeletrônicas 

como chaves de fenda usadas na manutenção dos 

equipamentos elétricos monofásicos 120V. A 

frequência de exposição varia de acordo com os 

tempos de aulas encaminhados semestralmente pela 

NA SEMANAL 8 h 
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coordenação de cursos e coordenação acadêmica, 

nesse período trabalho nesse. 

Aulas experimentais relacionadas na área de 

física experimental 2: hidrostática, calorimetria, 

termometria, optica e ondas. 

Neste laboratório os principais agentes de 

risco estão relacionados a agentes quimicos tais 

como cloro, mercúrio, acido sulfúrico, álcool 

etílico, alguns corantes vermelho de metila, óleos 

20w/50; produtos inflamáveis: querosene, 

gasolina, tiner, lamparinas, isqueiros ; materiais 

perfuro cortantes presentes pregos, vidrarias. Há 

também, instrumentos usados na manutenção tais 

como furadeiras, lixadeiras, tico-tico, estiletes, 

ferramentas eletroeletrônicas como chaves de 

fenda usadas na manutenção dos equipamentos 

elétricos monofásicos 120V. A frequência de 

exposição varia de acordo com os tempos de 

aulas encaminhados semestralmente pela 

coordenação de cursos e coordenação acadêmica. 

NA SEMANAL 2h 

Aulas experimentais relacionados na área de 

física experimental 3. 

Neste laboratório os principais agentes de 

risco estão relacionados a agentes físicos tais 

como: choque elétrico: gerador de Van de 

Graaff, transformadores, circuitos de correntes 

continuas e alternadas; materiais ionizantes. Há 

também, instrumentos usados na manutenção tais 

como furadeiras, lixadeiras, tico-tico, estiletes, 

ferramentas eletroeletrônicas como chaves de 

fenda usadas na manutenção dos equipamentos 

elétricos monofásicos 120V. A frequência de 

NA SEMANAL 4h 
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exposição varia de acordo com os tempos de 

aulas encaminhados semestralmente pela 

coordenação de cursos e coordenação acadêmica. 

Frequência: Diária (D), Semanal (S), Mensal (M), Semestral (SM), Anua (A).Tipo: Pesquisa , Extensão , 
Atividade de Campo (AT), Não Aplicável (NA). O tempo deve ser exposto em horas (H). 
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