
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARQUEOLOGIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 14 dias do mês de novembro do ano de 2019, às 14:00 horas, no Departamento de Arqueologia da
UNIR, Sala 221 – Bloco 2C – 1º andar, Campus José Ribeiro Filho, Porto Velho/RO, realizou-se a
Reunião ordinária do mês de novembro, Reunião do Conselho de Departamento de Arqueologia
(CONDEP) da Fundação Universidade Federal de Rondônia, com o comparecimento dos Docentes:
Elisangela Regina de Oliveira, Eduardo Bespalez, Silvana Zuse, Carlos Augusto Zimpel Neto. Técnica:
Aneilda Nascimento dos Santos; Representante discente: José Ricardo Pereira Tavares;
Representantes do Centro Acadêmico: Jéssica de Oliveira Kari ana e Roberta Augusta Rosa.
 Jus ficadas as ausências: Valéria Cris na Ferreira e Silva (afastada para Doutorado), Juliana Rossato
San  (desenvolvendo a vidades em campo na disciplina Prá cas de Campo I e III); Glenda Maria
Bastos Félix (férias), Evânia Lima de Barros (consulta médica). Não jus ficada a ausência: Gustavo
Gurgel do Amaral; Marcele Regina N. Pereira; Adriana Cris na da Silva Nunes; Almeida Andrade
Casseb. Sob a Presidência da Profa. Silvana Zuse, vice-Chefe de Departamento, deram-se início os
trabalhos com os seguintes informes:  a) Par cipação dos docentes Silvana Zuse e Eduardo Bespalez
no congresso da SAB, que ocorreu na cidade de Pelotas-RS entre 04 a 08 de novembro de 2019; b)
Informe do prof. Eduardo sobre o cumprimento da decisão judicial da ação civil pública do Ministério
Público Federal (MPF) em face da União, do Estado de Rondônia, do Município de Alta Floresta
d’Oeste e do Ins tuto do Patrimônio Histórico e Ar s co Nacional (IPHAN), a qual, tendo como base o
princípio da razoabilidade, flexibiliza as medidas proibi vas impostas pelo IPHAN ao Município de Alta
Floresta d’Oeste para viabilizar o patrolamento nas estradas vicinais no Distrito de Rolim de Moura do
Guaporé, ao mesmo tempo em que autoriza e requisita, por meio do O cio SEPOD nº 914/2019, o
Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Rondônia para desenvolver a vidades de
diagnós co arqueológico na área das estradas, em caráter emergencial, e emi r um parecer com
recomendações visando a proteção do patrimônio arqueológico local (Processo 0003685-
07.2016.4.01.4101-1ª vara Ji-paraná). c) Documento com orientações e planejamento para o
recebimento da Reserva Técnica e das coleções das usinas de Jirau e Santo Antônio e ser
encaminhado a reitoria e as partes interessadas, elaborado por Silvana Zuse, Evânia Barros, Juliana
San  e Elisangela Oliveira. Pautas: 1. Claviculário NCH- A Professora Silvana Zuse comunicou que a
Diretora do NCH comunica que, diante do Ato Decisório Nº 2/2019 em seu art. 1º em que estabelece o
claviculário do NCH, des nado a guarda exclusiva de cópia de chaves de portas dos ambientes
des nados às a vidades do NCH; informamosque o Núcleo de Ciências Humanas já está recebendo as
cópias daschaves dos espaços sicos sob a responsabilidade do NCH. Haverá cadastro dos
responsáveis pelos espaços sicos no banco de dados do NCH para controle dos acessos durante o
mês de novembro e dezembro. A recepção das chaves ocorrerá na secretaria do NCH (sala 113-2c). O
Claviculário passará a vigorar a par r de 1º de janeiro de 2020. A Professora Elisângela Oliveira
ressaltou que o Claviculário deve ficar num local seguro; 2.Mudanças de Professora para ministrar a
disciplina de campo DAA00396 PRÁTICAS DE CAMPO EM ARQUEOLOGIA I (80 horas) e inserção da
disciplina DAA00433 PRÁTICAS DE CAMPO EM ARQUEOLOGIA III (80 horas) no lugar da disciplina
DAA00401 PRÁTICAS DE CAMPO EM ARQUEOLOGIA II - 80h; A Professora Silvana Zuse comunicou os
presentes sobre as mudanças, no qual a docente Juliana San  passa a ser a responsável pelas
disciplinas de Campo I e III as quais visaram viabilizar a realização da a vidade no decorrer do
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semestre, a profa. Silvana informou ainda que foi solicitado a DIRCA o cancelamento da disciplina de
Campo II tendo em vista a inviabilidade da execução desta disciplina e após a discussão foi aprovado
por todos os presentes; 3. Documento Eletronorte- A Professora Silvana Zuse iniciou explicando que
a Eletronorte voltou a entrar em contato com o DARQ/UNIR a respeito do recebimento das coleções
Acervo Miller (Samuel); Acervo da LT 230 KVJi-Paraná; e acervo da LT Epitaciolândia –Rio Branco-Sena
Madureira (Acre), através da CE-EMA-0194/2019. No referido documento informa que o CNA/IPHAN
não se opõe a celebração de convênio entre a Eletronorte e UNIR, e solicita que, havendo interesse do
DARQ/UNIR, seja enviada proposta técnica e financeira para transferência e guarda permanente. A
Professora Silvana explicou que a decisão favorável sobre o recebimento das referidas coleções foi
tomada em reunião anterior do CONDEP e sugeriu que a proposta financeira contenha aquisição de
materiais de consumo para laboratório e Reserva técnica, em quan dade suficiente para atender as
demandas do ano de 2019 mediante o recebimento das coleções grandes, além de proposta de
contratação de equipe especializada com profissionais da área da conservação para assessoria e
formação da equipe em três eixos, a serem contemplados no decorrer do ano de 2019: a.
Planejamento e organização das coleções a serem recebidas na RT do DARQ; b. Escavação de urnas
funerárias; c. Restauro de Cerâmicas. O Professor Carlos Zimpel pediu para inserir conservação de
metais como mais uma prioridade, tendo em vista a falta de experiência da atual equipe do DARQ
nessa área. Após discussão, todos aprovaram as sugestões; 4. Calendário de entrega de ementas e
novo modelo de ementas- Após apresentado pela Professora Silvana Zuse, todos aprovaram. A
professora solicitou aos professores que encaminhem as datas de defesa de monografia dos seus
orientandos. Professor Eduardo Bespalez informou que a defesa de Monografia de Francisco Kelvim
será no dia 13 de dezembro de 2019; 5. Homologação dos pareceres e endosso ad referendum
relacionados ao Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico – PAIPA do
Empreendimento de Mineração Muller (Lotes 91 e 92), no município de Vilhena/ RO e do “Projeto de
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico – PAIPA do Empreendimento de Mineração Muller
(Fazenda Noslen), no município de Vilhena/ RO encaminhado pela Arqueóloga Cleiciane Aiane Noleto.
Após leitura dos pareceres, ambos foram aprovados por todos os presentes. 6. Recebimento e
u lização para as a vidades de campo do endosso do Projeto de avaliação de impactos ao
patrimônio arqueológico – Coopera va de Produtores de estanho do Brasil - COOPERTIN– RIO CRESPO
- RO – Linha C 95 BR 364, Lote 24, Gleba 08– RIO CRESPO- RO e Linha BR-364, S/N, Lote 09, Gleba 09,
Pad. Mal. Dutra, Zona Rural, RIO CRESPO-RO (555,32) 2x.  a profa. Juliana San  encaminhou as notas
rela vas aos gastos com as disciplinas de Campo I e III que estão em andamento, todos os presentes
aprovaram; 7.Pedido de afastamento-  Os docentes Eduardo Bespalez e Carlos Zimpel  solicitaram
afastamento para desenvolver a vidades de diagnós co arqueológico na área das estradas, em
caráter emergencial, entre os dias 18 e 25/11 no distrito Rolim de Moura do Guaporé, no município de
Alta floresta do Oeste, e emi r um parecer com recomendações visando a proteção do patrimônio
arqueológico local cumprimento da decisão judicial da ação civil pública (O cio SEPOD nº 914/2019-
Processo 0003685-07.2016.4.01.4101-Primeira vara Ji-paraná). Todos os  presentes aprovaram; 8.
Consulta sobre o interesse dos Arqueólogos do DARQ-UNIR em par cipar de projeto para produção
crí ca de conhecimento a respeito da previsão do prejuízo da Usina Tabajara a pedido da Professora
Renata Silva Nóbrega do curso de Educação do Campo em Rolim de Moura. Após discussão os
membros decidiram solicitar mais informações e uma solicitação formal da Professora. Nada mais
havendo a tratar, eu, Silvana Zuse vice-chefe do Departamento de Arqueologia da UNIR e vice-
presidente do Conselho Departamental, lavro a presente Ata que foi lida, aprovada, e assinada
eletronicamente por mim e pela técnica administrativa, junto com lista de presença assinada.
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Documento assinado eletronicamente por SILVANA ZUSE, Vice-Chefe de Departamento, em
14/11/2019, às 18:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANEILDA NASCIMENTO DOS SANTOS, Técnica
Administrativa, em 14/11/2019, às 18:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0282024 e o código CRC 2AB1468D.

Referência: Proces s o nº 999119624.000105/2019-54 SEI nº 0282024
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARQUEOLOGIA - PORTO VELHO

LISTA DE PRESENÇA

10ª Sessão ordinária da DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARQUEOLOGIA - PORTO VELHO, em
14/11/2019, às 14 horas.

 

Lista de presença dos membros abaixo-assinados.

 

Documento assinado eletronicamente por SILVANA ZUSE, Vice-Chefe de Departamento, em
14/11/2019, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberta Augusta Rodrigues Rosa, Usuário Externo,
em 14/11/2019, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANEILDA NASCIMENTO DOS SANTOS, Técnica
Administrativa, em 14/11/2019, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JESSICA DE OLIVEIRA KARITIANA, Usuário Externo,
em 14/11/2019, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por José Ricardo Pereira Tavares, Usuário Externo, em
14/11/2019, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO ZIMPEL NETO, Docente, em
14/11/2019, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO BESPALEZ, Docente, em 14/11/2019, às
16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELISANGELA REGINA DE OLIVEIRA, Docente, em
14/11/2019, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0282023 e o código CRC 90719DAE.

Referência: Proces s o nº 999119624.000105/2019-54 www.unir.br SEI nº 0282023
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