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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho do Departamento de Arqueologia 1 

Às quatorze horas do dia seis de outubro de dois mil e dezesseis, reuniram-se na sala 2 
do Departamento de Arqueologia (DARQ) da Fundação Universidade Federal de 3 
Rondônia (UNIR) os Conselheiros representados pelos Docentes Elisangela Regina 4 
de Oliveira, Eduardo Bespalez, Juliana Rossato Santi, Silvana Zuse, Cliverson 5 
Pessoa, pelas Técnicas Glenda Maria Bastos Félix, Aneilda Nascimento dos Santos e 6 
pelos Representantes Discentes Maria Lucia Alencar Silva de Oliveira (titular), 7 
Catarina de Oliveira (suplente) e Edclei Siqueira de Oliveira (presidente do Centro 8 
Acadêmico). Ausências dos professores Almeida Andrade Casseb, Adriana Cristina da 9 
Silva Nunes (afastada para pós-doutoramento), Carlos Augusto Zimpel Neto (afastado 10 
para doutoramento), Gustavo Gurgel do Amaral, Marcele Regina Nogueira Pereira (em 11 
atividade da PROCEA) e Valéria Cristina Ferreira e Silva. Sob a presidência da chefe 12 
de Departamento, Elisangela Regina de Oliveira declarou abertos os trabalhos com os 13 
seguintes Informes: a) a chefe do DARQ informa a todxs que a data da próxima 14 
reunião ordinária do CONDEP será dia 17/10/2016. Em razão da viagem inesperada 15 
de dois membros do conselho (ponto de pauta desta reunião) a data da reunião teve 16 
que ser alterada em razão da alta probabilidade de não haver quorum no dia 13/10, a 17 
data original para realização da mesma; b) o presidente do Centro Acadêmico informa 18 
que os discentes, reunidos em Assembleia na manhã do dia 05/10, votaram e 19 
escolheram em regime pro tempore, até que se abra Edital para a realização de 20 
eleições, as novas representantes discentes para o CONDEP: Maria Lucia Alencar 21 
Silva de Oliveira como titular e Catarina de Oliveira como suplente. Passados todos os 22 
informes iniciou-se os assuntos da Pauta: 1) Posse da representante discente no 23 
CONDEP: a presidente do CONDEP dá posse a aluna Maria Lucia Alencar Silva de 24 
Oliveira como titular na vaga de representante discente no Conselho; 2) 25 
Homologação da Ordem de serviço ad referendum n. 15/DARQ/UNIR 2016 que 26 
designa o professor Cliverson Gilvan Pessoa da Silva como parecerista ao 27 
projeto de evento Exposição “Memórias do Rio, paisagens no Madeira”, 28 
coordenado pela professora Silvana Zuse (DARQ) e pela museóloga Evânia 29 
Barros (Dartes): Homologada pelos conselheiros presentes; 3) Homologação do 30 
parecer do professor Cliverson Gilvan Pessoa da Silva ao projeto de evento 31 
Exposição “Memórias do Rio, paisagens no Madeira”, coordenado pela 32 
professora Silvana Zuse (DARQ) e pela museóloga Evânia Barros (Dartes): O 33 
professor Cliverson fez um breve comentário sobre o projeto, sendo de parecer 34 
favorável ao mesmo. O conselho APROVA o parecer por unanimidade; 4) 35 
Homologação do Afastamento com ônus parcial a instituição da Professora 36 
Silvana Zuse e do Professor Eduardo Bespalez no período de 8 a 16 de outubro 37 
do corrente: a presidente do conselho informa aos presentes que ambos os docentes 38 
receberam convites oficiais para participarem como membros externos na Banca de 39 
avaliação do Concurso Docente da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), 40 
referente ao Edital n. 22, de 16 de agosto de 2016. O concurso será realizado no 41 
período de 10 a 15 de outubro do corrente ano, contudo, os responsáveis pelo 42 
concurso solicitaram que os professores estivessem na cidade de Santarém/PA um 43 
dia antes do início e partissem um dia depois. Os conselheiros APROVARAM o 44 
afastamento dos docentes pelo tempo solicitado; 4) Endosso institucional 45 
temporário para projetos no estado do Acre: de acordo com o deliberado na 46 
Reunião Extraordinária do dia 27 de setembro do corrente, a chefe do DARQ 47 
respondeu as arqueólogas que haviam solicitado endosso institucional para projetos 48 
de pesquisa desenvolvidos no estado do Acre. A arqueóloga Patricia Rodrigues, da 49 
empresa MRS Estudos Ambientais, informou que consultará o financeiro da empresa a 50 
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fim de obter informações com relação à possibilidade de uma contrapartida no sentido 51 
de construção de um espaço anexo ao casarão para abrigar os materiais 52 
eventualmente coletados nas etapas de Diagnóstico, Prospecção e Resgate do projeto 53 
“Linha de Transmissão 230 KV SE Rio Branco - SE Feijó - SE Cruzeiro do Sul”. Com 54 
relação à arqueóloga Antonia Barbosa, a mesma explicou, em e-mail enviado ao 55 
DARQ no dia 05 de outubro, que seu orçamento não comporta a construção de uma 56 
reserva técnica temporária e também que o IPHAN deliberou que o material por 57 
ventura encontrado na área do “Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 58 
Arqueológico do Complexo Industrial Agrocortex Madeiras do Acre Florestal LTDA, 59 
Manoel Urbano - Acre” deverá permanecer no estado do Acre. Neste sentido, que o 60 
empreendedor já assinou uma carta de comprometimento na qual registra que arcará 61 
com as despesas de construção de um espaço ou mesmo que incentivará instituições 62 
acreanas a passarem por reformas para se adequarem aos critérios de guarda 63 
impostos pelo IPHAN. Portanto, que o endosso solicitado ao DARQ-UNIR será 64 
temporário, pois depois de concluído o projeto, caso se encontrem materiais, os 65 
mesmos tem sua guarda assegura no estado do Acre dentro destes parâmetros. Por 66 
fim, a arqueóloga Antonia Barbosa propôs o pagamento ao DARQ de uma taxa de 67 
10% do valor total do projeto arqueológico em contrapartida ao fornecimento do 68 
endosso temporário. A professora Juliana Santi disse que a sugestão de pagamento 69 
da taxa é uma solução muito boa para a questão e ainda lembrou que, pelo fato do 70 
DARQ não ter convênio com nenhuma fundação para gerir tal verba, que o pagamento 71 
deverá ser feito não em espécie, mas sim através da doação de materiais de consumo 72 
e equipamentos no valor total dos 10%. Todos os conselheiros concordaram com a 73 
proposta de doação de materiais e equipamentos ao DARQ no valor total equivalente 74 
a taxa de 10%. A chefe do DARQ se responsabilizou em informar a arqueóloga 75 
Antonia Barbosa que este conselho aprova a emissão do Endosso institucional 76 
mediante a doação de materiais e equipamentos no valor total equivalente a taxa de 77 
10%; 5) Homologação das solicitações de pagamento de Indenização por 78 
trabalho de campo: o conselho aprova por unanimidade a solicitação de pagamento 79 
de Indenização por trabalho de campo, de acordo com a Instrução Normativa n. 80 
05/PRAD/2013, aos docentes Cliverson G. Pessoa da Silva, Eduardo Bespalez, 81 
Juliana Rossato Santi e Silvana Zuse, pelo período no qual estarão coordenando e 82 
orientando as atividades de campo no sítio Santa Paula. As atividades de campo 83 
serão desenvolvidas no âmbito das seguintes disciplinas obrigatórias da grade 84 
curricular do curso: ARQ30145 Práticas de campo em Arqueologia I e ARQ30146 85 
Práticas de laboratório em Arqueologia I. Além disso, o CONDEP aprova também a 86 
solicitação de pagamento retroativo de indenização por trabalho de campo referente 87 
às atividades realizadas ao longo do ano de 2016 na Vila Nova do Teotônio no âmbito 88 
do projeto de Extensão “Arqueologia e Comunidades no rio Madeira, Porto Velho/RO”, 89 
coordenado pela professora Silvana Zuse e devidamente certificado e 90 
institucionalizado. Nada mais havendo a tratar, eu, Aneilda N. dos Santos, técnica 91 
administrativa da UNIR, lavro a presente Ata que foi lida, aprovada, e assinada 92 
conforme lista de presença. 93 




