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PORTARIA 10ET N. 100/2019 

O DIRETOR DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, matrícula S1APE n. 2541031, usando das 

atribuições que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFAM. 

RESOLVE 

LOCALIZAR o(a) servidor(a) ISABEL REIS GUESDON matrícula SIAPE 1575322, 
ocupante do cargo efetivo de Professor do magistério Superior, exercendo suas atividades 
no(s) laboratórios de Biologia (204, 208, 210 e 214), desde Maio de 2017, com jornada de 

serviço semanal de 25 a 29 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. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TIPO FREQUÊNCIA TEMPO 

Aulas práticas (atividade de ensino) NA S 4 ha8 h 

Coletas em campo (Pesquisa, ensino e extensão) P/E/NA S 1 h 

Fixação e Processamento de amostras vegetais 

(Pesquisa, ensino e extensão) 

6gentes: fosfato de sódio monobásico, fosfato de 
PINA 5 5h 

sódio dibásico, formaldeido, glutaraldeído, 

paraformaldeído, sulfato ferroso, ácido acético, 

álcool etílico, álcool metílico. 

Microtomia (Pesquisa, ensino e extensão) 

Agentes: lâminas de aço de alto perfil de corte 
P/NA S 5h 

Preparo, Coloração e Montagem de lâmin-as 

(Pesquisa, ensino e extensão) 

Agentes: hidróxido de sódio aquecido, hidróxido de P/NA S 5 h 

potássio aquecido, álcool butílico, álcool etílico, 

xilol, acetato de etila, ácido clorídrico, ácido 
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sulfúrico, ácido acético, azul de astra, fucsina 

básica, safranina, sulfato ferroso, peróxido de 

hidrogênio, azul de toluidina, resina metacrilato, 

resina spurr, resina a base de Tolueno, gelatina com 

fenol e glicerina aquecida. 

Testes histoquimicos (Pesquisa e ensino) 

Agentes: ácido formico, ácido periódico, ácido 

clorídrico, ácido sulfúrico, ácido acético, álcool 

metílico, alfa naftol, clorofórmio, éter etílico, 

hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, 

metabissulfito de sódio aquecido, sulfato azul do 

Nilo aquecido, sudan aquecido, cloridrato de 

dimetilparafenileno diamina, oil red, Xilidine 

Ponceau, Azul brilhante de coomanssie, azul 

bromofenol, tetróxido de ésmio, fucsina diamante 

(pararosanilina hidrocloridrica) aquecida, iodeto de 

potássio, cloreto férrico, cloreto de cobre, iodo, 

vanilina, floroglucina ácida, cloreto de cálcio 

PINA 5h 

Frequência: Diária (D), Semanal (S), Mensal (M), Semestral (SM), Anual (A). Tipo: Pesquisa (P), Extensão (E), 
Atividade de Campo (AT), Não Aplicável 66rAriesmem horas (H). 
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