
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARQUEOLOGIA - PORTO VELHO

LISTA DE PRESENÇA

7ª Sessão ordinária da DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARQUEOLOGIA - PORTO VELHO, em
22/08/2019, às 14 horas.

 

Lista de presença dos membros abaixo-assinados.

 

Documento assinado eletronicamente por ANEILDA NASCIMENTO DOS SANTOS, Técnica
Administrativa, em 22/08/2019, às 15:07, 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 JULIANA ROSSATO SANTI, Chefe de Departamento,
em 22/08/2019, às 15:13, 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 22/08/2019, às 15:14, 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 SILVANA ZUSE, Docente, em 22/08/2019, às 15:15,
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 EDUARDO BESPALEZ, Docente, em 22/08/2019, às
15:17, 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 Roberta Augusta Rodrigues Rosa, Usuário Externo,
em 22/08/2019, às 15:18, 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
22/08/2019, às 15:21, 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 ADRIANA CRISTINA DA SILVA NUNES, Docente, em
22/08/2019, às 15:25, 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
22/08/2019, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO ZIMPEL NETO, Docente, em
22/08/2019, às 15:34, 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 ALMEIDA ANDRADE CASSEB, Docente, em
22/08/2019, às 15:36, 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 MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA, Pró-Reitora,
em 22/08/2019, às 16:29, 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
0212675 e o código CRC 6466CDDC.

Referência: Proces s o nº 999119624.000061/2019-62 www.unir.br SEI nº 0212675
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARQUEOLOGIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, as quatorze horas, reuniram-se
na sala do Departamento de Arqueologia (DARQ), no Campus José Ribeiro Filho da Fundação
Universidade Federal de Rondônia (UNIR), os membros do Conselho Departamental. Docentes: Juliana
Rossato San , Elisangela Regina de Oliveira, Eduardo Bespalez, Silvana Zuse, Carlos Augusto Zimpel
Neto, Marcele Regina N. Pereira, Adriana Cris na da Silva Nunes, Almeida Andrade Casseb Técnicas:
Aneilda Nascimento dos Santos; Representante discente: José Ricardo Pereira Tavares. Justificadas
as ausências: Valéria Cris na Ferreira e Silva (afastada para Doutorado), Glenda Maria Bastos Félix,
Evânia Lima de Barros e. Não jus ficada a ausência: Gustavo Gurgel do Amaral. A presidente do
Conselho, professora Juliana San  declarou abertos os trabalhos deu inicio com os seguintes
Informes: a) Colação de Grau, data 29/08/2019 às 19h no Auditório da Catedral. b) Consulta prévia,
livre e informada sobre o Programa de Proteção ao Patrimônio Arqueológico de Porto Rolim de Moura
do Guaporé, ocorrida no dia 07/08 com par cipação dos docentes Eduardo Bespalez e Silvana Zuse
que falaram com a comunidade daquele núcleo urbano sobre os procedimentos para o
desenvolvimento do programa e veram o aval da comunidade para dar con nuidade ao
desenvolvimento do trabalho c) A professora Silvana Zuse falou sobre sua par cipação na Semana
Nacional do Patrimônio, Premio Rodrigo Melo, onde recebeu menção honrosa pelo Projeto Arqueologia
e Comunidades ter sido classificado para a disputa nacional d) Professora Adriana Nunes informou
sobre a Portaria nº 424/2019 que fala sobre mão de obra terceirizada, está suspensa nos órgãos
públicos; e) A representante Jessica Kari ana informou que houve a eleição para execu va da
ENEARQUEO e a discente Ingrid Pimenta foi eleita para comunicações e a discente Sabrina Elone
Ramos da Silva foi eleita para cuidar das Finanças; f ) A professora Adriana Nunes informou que a
página da UNIR está divulgando contratação de estagiários. Pauta: 1.Regimento CDPA
Reestruturado e votação por aclamação dos representantes (Coordenação, Vice-coordenação,
técnico e discente): Tendo em vista a necessidade de reestruturação do Regimento e escolha de
representantes ficou decidido na reunião com aprovação do conselho departamental que os
representantes serão Eduardo Bespalez (Coordenador); Carlos Augusto Zimpel Neto (Vice-
coordenador); Aneilda Nascimento dos Santos (representante Técnica); e Jessica O. Kari ana
(Representante discente). 2. Deliberação sobre o parecer referente ao processo
999119624.000029/2019-87 que trata da progressão funcional de do docente Gustavo Gurgel do
Amaral: O professor Carlos Zimpel, relator dos autos, fez a leitura do parecer, sendo favorável a
progressão funcional de Adjunto I para Adjunto II, o parecer foi homologado pelo conselho; 3.
Equivalências e aproveitamentos discentes: A professora Juliana San  apresentou ao conselho as
solicitações dos discentes, a discente Mariana Castro de Oliveira França (mat. 201520464) solicitou
equivalência na disciplina ARQ30082 Introdução a Arqueologia (grade de 2010) para DAA00376
Introdução à Arqueologia 80h (grade 2016). O discente Francisco Kelvim Nobre da Silva (Mat.
201520462) solicitou aproveitamento nas disciplinas de DAH00051 História de Rondônia para
DAA00403 Complementar e DAH00053 El. Antropologia Cultural para DAA00408 Complementar, sendo
as solicitações aprovadas pelo conselho; 4. Cronograma de atividades TCC:

Cronograma de entrega dos Projetos e Trabalhos de Conclusão de Curso 2019-2

Ata de Reunião DARQ-PVH 0223880         SEI 999119624.000061/2019-62 / pg. 3



Ação Período

Encaminhar à Chefia do Departamento o Projeto de Pesquisa e o Aceite do
Orientador para avaliação e aprovação em Reunião Ordinária do CONDEP

14/10 a
30/10/2019

Reunião Ordinária do CONDEP para avaliação dos pareceres aos projetos de
pesquisa entregues

07/11/2019

As(os) orientadoras(es) devem encaminhar a Coordenação do TCC a composição
das bancas examinadoras (4 membros). O(a) coordenador(a) apresentará as
indicações ao Departamento, para homologação (conforme Art. 18º das Normas
TCC)

até 06/11/2019

Reunião Ordinária do CONDEP para aprovação da composição das bancas
avaliadoras das Monografias de Conclusão de Curso

07/11/2019

Entrega de 3 (três) cópias da Monografia à Chefia do Departamento através de
encaminhamento assinado pelo(a) orientador(a) (conforme Art. 28º das Normas
TCC)

até 10 (dez)
dias antes da
defesa

A Coordenação do TCC encaminhará cópias das Monografias aos respec vos
membros das bancas examinadoras (conforme Art. 19º das Normas TCC)

individualmente

Divulgação dos dados relacionados às defesas das Monografias (datas, horários,
locais, discentes, membros da banca e tulos dos trabalhos) junto ao site e mural
do Departamento (conforme Art. 44º das Normas TCC)

No momento
que houver o
envio (via e-
mail) da data,
hora e local da
defesa, pelo
orientador

Período de Defesa dos TCC’s

09/012 a
18/12/2019

 

Entregar a cópia (formato digital para disponibilização em acesso aberto no RIUNIR
e DARQ), protocolada via SEI, através de memorando, com anexo do formulário:
“Termo de Autorização e Declaração de Distribuição não exclusiva para publicação
digital” anexado a este documento). Após o protocolo via SEI, a mídia deverá ser
entregue fisicamente à Biblioteca, em suporte CD, formato pdf, contendo: o
trabalho na íntegra com ficha catalográfica e folha de aprovação com assinatura
da Banca ou Ata de aprovação, devidamente assinadas (segundo Resolução nº
190/CONSAD, de 04 de dezembro de 2017).

Até 20/12/2019

O cronograma foi apresentado ao conselho departamental sendo aprovado por todos; 5. Disciplina em
regime especial: O discente Francisco Kelvim Nobre da Silva (Mat. 201520462) solicitou matrícula em
acompanhamento especial para TCCII (DAA00409); 6. Inventário de bens móveis: A professora
Juliana San  e a Técnica Aneilda, solicitaram ao conselho o envio de inventário de bens móveis por
responsável e nada consta dos docentes, que tem prazo de envio até o dia 30/09/2019; 7. Semana
Acadêmica Arqueologia: A professora Juliana, juntamente com a presidente do CAREM, Jessica
apresentaram a proposta de adiar a SAA que estava agendada para o início de setembro, tendo em

Ata de Reunião DARQ-PVH 0223880         SEI 999119624.000061/2019-62 / pg. 4



vista que não haverá tempo hábil para a organização. Jéssica informou ainda que irá reunir-se com os
discentes para reelaborar a proposta, ficando previsto para o mês de outubro, todos os conselheiros
aprovaram; 8. Estágio supervisionado Mirtes Emanuelle Silva Cruz – IFRO: A profa. Adriana Cris na
da Silva Nunes lembrou que a Universidade havia firmado um convênio com o Ins tuto Federal de
Rondônia-IFRO, e que isso desencadeou ações de colaboração. Disse que recebeu, a par r da
assinatura de termo de compromisso de estágio, a aluna Mirtes Emanuelle Silva Cruz do curso de
química integrado ao ensino médio- IFRO para realizar estágio supervisionado com carga horária total
de 200h, no laboratório do Grupo de Estudos e Pesquisas em Biologia Experimental do CIBEBI, em
seguida a professora apresentou o Plano de Estagiário Supervisionado da aluna, indicando que o
mesmo apresenta duas fases: uma com o viés voltado a licenciatura e o outro voltado ao bacharelado,
indicou que o plano de estágio consta de a vidades sobre boas prá cas laboratoriais, preparação de
soluções e métodos e técnicas da biologia molecular, fornecendo assim noções básicas para a
construção do conhecimento. Colocado em discussão o Plano de Estágio Supervisionado foi
homologado pelo CONDEP; 9. Programa Unir sociedade (mostra de cursos): As professoras Marcelle,
Silvana e Juliana apresentaram a proposta de envolver os alunos na Mostra de modo que as aulas
fossem em decorrências dessas a vidades, ou ainda, para que não houvesse aula em sala de aula e
sim junto as a vidades da Mostra de Curso. A Proposta foi aprovada por todos; 10. Formação de
Banca para defesa de TCC: A professora Silvana Zuse solicitou formação e homologação de banca
para a defesa de TCC do discente Pedro Pedraza Venere, sendo formada pelos docentes Eduardo
Bespalez e Juliana San , sendo suplente Angislaine Freitas, a banca foi aprovada pelo CONDEP; 11) A
professora Juliana San  informou aos membros do conselho que a professora Adriana Nunes assinou
no SEI  por equivoco a lista de presença da reunião do dia 10/07/2019, e como o registro é feito por
assinatura digital ficando salvo Data e hora, não foi possível corrigir e ou fazer nova lista de presença
no sistema, pois a data de assinatura ficaria divergente da data da reunião, sendo assim, foi
comunicado nesta reunião para a ciência de todos os membros. Nada mais havendo a tratar, eu,
Juliana San  chefe do Departamento de Arqueologia da UNIR e presidente do Conselho
Departamental, lavro a presente Ata que foi lida, aprovada, e assinada eletronicamente por mim e por
outro membro do conselho junto com lista de presença assinada.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA ROSSATO SANTI, Chefe de Departamento,
em 04/09/2019, às 10:57, 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 04/09/2019, às 11:16, 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
0223880 e o código CRC F00D86F2.

Referência: Proces s o nº 999119624.000061/2019-62 SEI nº 0223880
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