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PORTARIA ICET N. 113/2019 

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

RESOLVE 

LOCALIZAR o servidor Vaidemire Lacerda Martins matrícula SIAPE 1539556, 
ocupante do cargo efetivo de Professor do Ensino Superior, exercendo suas 
atividades nos Laboratórios 108, 201, 203, 205, 209 e 211 desde segundo semestre 
de 2009, 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, 11 de setembro de 

2019. 

DESCRIÇAO DAS Al R/IDADE  TIPO FREQUÉSCIA TEMPO.  

Atividade de extensão: 

A Química nos Produtos Domésticos 

Agentes Ambientais Químicos: limpa piso 

(ácido clorídrico), soda caustica (hidróxido de 

sódio), sabão em pó, desinfetante, detergente, 

leite de magnésia (hidróxido de magnésio), 

bicarbonato de sódio. 

Orientações de PIBIC: 

PIB-E/0190/2018 - Produção e validação 

da qualidade do biodiesel produzido a 

partir do óleo do açaí 

Produção e otimização do processo de 

produção de biodiesel a partir do óleo de 

bacaba (Oenocarpus Bacaba Mart.) 
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Agentes Ambientais Químicos: ácido 

sulfúrico, ácido clorídrico, ácido acético, 

hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, 

metanol, clorofórmio, éter de petróleo, n-

hexano, tetracloreto de carbono, solução de 

Wijs. 

Orientações de Mestrado: 

Influência de duas paisagens da 

amazônia na porcentagem dos 

carotenoides do fruto de tucurná 

(Astrocaryum aculeatum) 

Produção de biodiesel por 

transesterificação do óleo de babaçu 

catalisado pelo óxido misto CaO/2r02 

Desenvolvimento de uma metodologia 

eletroanalítica para determinação do 

inseticida thiobel 500 utilizando o 

eletrodo de carbono vítreo 

Agentes Ambientais Químicos: Agentes 

Ambientais Químicos: ácido sulfúrico, ácido 

clorídrico, ácido acético, hidróxido de sódio, 

Thiobel 500, dimetoato (perfekthion), diurom 

(diuron), hidróxido de cobre (supera), metornil 

(lannate), oxicloreto de cobre (cuprogarb), 

imidacloprido (provado), abamectina (kraft), 

Cloridrato de cartape (cartap), sal de 

isopropilamina de N-(fosfonornetil) glicina 

(roundup). 

P S 4 h 

Orientações de Trabalho de Conclusão de 

Curso — TCC: 

1. Produção de biocombustivel a partir de 

óleo extraído das amêndoas do inajá 

P S 2h 
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(Maximiliana Maripa Aublet Drude) 

2. Produção e caracterização do biodiesel 

produzido a partir do óleo de babaçu 

Agentes Ambientais Químicos: ácido 

sulfúrico, ácido clorídrico, ácido acético, 

hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, 

metanol, clorofórmio, éter de petróleo, n- 

hexano, tetracloreto de carbono, solução de 

Wijs. 

Aulas Práticas da disciplina Química Analítica 

Instrumental 

Agentes Ambientais Químicos: ácido 

sulfúrico, ácido clorídrico, ácido acético, 

hidróxido de sódio, 1,10-fenantrolina, cloridrato 

de hidroxilamina, sulfato ferro, acetato de sódio, 

sulfato de hidrazina, hexametilenotetramina. 

NA S 

2 h (sem 

considerar 

as horas 

de 

preparo) 

Aulas Práticas da disciplina Química Analítica 

Clássica Experimental 

Agentes Ambientais Químicos: ácido 

sulfúrico, ácido clorídrico, ácido acético, 

hidróxido de sódio, nitrato de prata, dicromato 

de potássio, cloreto de cálcio, nitrito de sódio, 

cloreto de bário, cloreto férrico, ácido nítrico, 

clorofórmio, sulfato de magnésio, acetato de 

chumbo, sulfato de cobre, cloreto de amônio, 

amônia, iodeto de potássio, hidróxido de 

amônia. 

P S 

4 h (sem 

considerar 

as horas 

de 

preparo) 

Coordenação Académica e Coordenação dos 

Laboratórios de Química 
NA S 24h 

r qu . urarra /. /, iviansai ivtj, QarneaLraioivi, nnuai I. P • rasquia ir;, 
Extensão (E), Atividade de Campo (AT), Não Aplicável (NA). O tempo deve ser exposto em horas (H). 
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