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PORTARIA ICET N.101/2019 

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) Ekon Almeida de Souza, matrícula SIAPE 3695627, 
ocupante do cargo efetivo de Docente, exercendo suas atividades nos Laboratórios de 
Química 201, 209 e 211, desde 08/10/2013, com jornada de serviço semanal de 24 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 

Laboratório de química 201. Agentes nocivos: Acetato de 

Etila, Acetato de Sódio Cristal, Acetona, Ácido Acético, 

Ácido Clorídrico, Ácido Fosfórico, Ácido Nítrico, Ácido 

Sulfúrico, Etanol, Metanol, Benzeno, Carbonato de Cálcio, 

Cobre Puro (aparas), Diclorometano, Dicromato de Potássio 

(K2Cr207), Éter de petróleo. Éter etílico, Fanei, Feileiftalelaa, 
Hidróxido de Cálcio, Hidróxido de Sódio (NaOH). Hidróxido 

de potássio (KOH) , Oxalato de sódio, Pennanganato de 

Potássio (KMn04), Sulfato de cobre II. Sulfato de magnésio. 

Tetracloreto de carbono, Tiossulfato de Sódio, peróxido de 

hidrogênio. 

Atividades: professor responsável pela disciplina Físico-

química Experimental, que é ofertada para dois cursos do 

10ET (Química Industrial e Ciências — Química e Biologia). A 

cada aula experimental são destinadas 4h/semana para o 

preparo, testes e adaptações dos experimentos e para cada aula 

experimental são destinadas 4h/semana para sua realização. 

Tanto no preparo quanto na realização das aulas, existe o 

contato com produtos químicos variados, que envolvem 
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atividades de preparo de soluções a partir de reagentis 

líquidos concentrados (HCI, HNO3, H2SO4, Benzeno e outros) 

ou materiais sólidos (NaOH, ácido benzoico e outros); 

manipulação de reagentes voláteis (Metanol, etanol); uso de 

gases inflamáveis (metano/propano) sendo este 

acondicionados dentro do laboratório 

Laboratórios de química 209 e 211. Agentes nocivos: 

Acetona, ácido acético, ácido clorídrico, ácido fórmico, ácido 

nítrico, ácido perclórico, ácido sulfúrico, metanol, etanol, 

THF, DMF, éter etílico, hexano, fenolftaleína, hidróxido de 

sódio, hidróxido de potássio, iodeto de potássio, monóxido de 

carbono, pennanganato de potássio, peróxido de hidrogênio, 

El2PtC16.6H20, RIC13.xH20, SnC12.2H20 e NiC12,6H20. 

RuC13.xH20, FeC13.xH20, Dianidrido piromelitico. n.butillitio, 

5 -amino-1,10-fenantrolina, acetato de zinco, quinolina, 

diisopropilamina, 4,4'-dimeti 1-2,2 Lb ip irid ina, 1- 

pirenocarboxaldeído, LiCI. 

Atividades: As atividades de pesquisas realizadas neste local 

envolvem o manuseio de reagentes como ácido sulfúrico, 

metanol, peróxido de hidrogênio, H2PtC16.6H20, NI02.6H20, 

RhC13.xH20, SnCl2 e outros descritos acima, que são usados 

no preparo de soluções, limpeza de materiais, preparação de 

eletrodos com metais e testes práticos dos sistemas montados. 

fl S 16h 

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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