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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho do Departamento de Arqueologia 1 

Às 14h00min do dia vinte e um de outubro de dois mil e dezesseis, reuniram-se na 2 
sala do Departamento de Arqueologia (DARQ) da Fundação Universidade Federal de 3 
Rondônia (UNIR) os Conselheiros representados pelos Docentes presentes: 4 
Elisangela Regina de Oliveira, Eduardo Bespalez, Silvana Zuse, Cliverson Pessoa, 5 
Valéria Cristina Ferreira e Silva e Gustavo Gurgel do Amaral; pelas Técnicas 6 
presentes: Glenda Maria Bastos Félix e Aneilda Nascimento dos Santos; pelas 7 
representantes discentes: Maria Lucia de Oliveira e Catarina de Oliveira; e pelo 8 
Presidente do Centro Acadêmico: Edclei Siqueira de Oliveira. Justificadas as 9 
ausências dxs professorxs Adriana Cristina da Silva Nunes (afastada para pós-10 
doutoramento), Carlos Augusto Zimpel Neto (afastado para doutoramento), Almeida 11 
Andrade Casseb, Juliana Rossato Santi e Marcele Regina Nogueira Pereira. Sob a 12 
presidência da chefe de Departamento, Elisangela Regina de Oliveira declarou abertos 13 
os trabalhos, não havendo Informes iniciou-se os assuntos da Pauta: 1) Tramitação 14 
de Endossos Institucionais: diante do crescente número de solicitações ao DARQ 15 
de emissão de endosso institucional, a chefe do departamento externou sua 16 
preocupação em regulamentar esta ação dentro da universidade, bem como o cuidado 17 
com a ponderação frente ao espaço disponível para acomodar os materiais porventura 18 
encontrados no âmbito dos projetos apoiados. A professora Valéria sugeriu que fosse 19 
solicitada uma reunião com a Reitoria para discutir a institucionalização da emissão de 20 
endosso institucional, todos os conselheiros APROVARAM. O professor Eduardo 21 
sugeriu que, durante o processo de institucionalização, continuássemos a avaliar e 22 
aprovar, caso assim deliberasse o CONDEP, os pedidos que chegassem ao DARQ, a 23 
sugestão foi APROVADA por todos; 2) Direcionamento da doação de materiais, 24 
equipamentos e produtos provenientes dos endossos emitidos: a professora 25 
Elisangela perguntou aos demais conselheiros sobre qual a melhor destinação das 26 
doações provenientes da emissão de endosso institucional realizados nos últimos dois 27 
meses, os conselheiros sugeriram que as doações deveriam cobrir as necessidades 28 
de aquisição de equipamentos, materiais e alimentos para a disciplina de campo, a ser 29 
realizada no mês de novembro, todos os conselheiros APROVARAM; 3) Solicitação 30 
de Endosso Institucional para o projeto “Avaliação de Impacto ao Patrimônio 31 
Arqueológico na Área de Intervenção do Loteamento Cidade Jardim, Rio Branco 32 
– AC”, da Scientia Consultoria Científica: a Scientia Consultoria Científica entrou 33 
em contanto com o DARQ solicitando a emissão de endosso institucional ao projeto 34 
“Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de Intervenção do 35 
Loteamento Cidade Jardim, Rio Branco – AC”. O contato da empresa informou a chefe 36 
que o valor do endosso será de R$ 4.000,00. Os conselheiros APROVARAM a 37 
emissão do endosso e também que a doação de materiais, equipamentos e produtos, 38 
no valor acordado, seja direcionada para sanar as necessidades relacionadas à 39 
disciplina obrigatória de prática de campo, a ser realizado no mês de novembro; 4) 40 
Tabela de equivalência para as disciplinas ofertadas em 2016-1: A vice chefe de 41 
departamento, Valéria Silva, lembrou aos professores, alunos e técnicos presentes 42 
que, devido ao atraso no cadastramento dos códigos das disciplinas do novo PPC no 43 
início do semestre 2016-1, o DARQ ofertou as disciplinas do semestre 2016-1 com 44 
códigos das grades anteriores. Por ocasião do encerramento do semestre, e tendo 45 
sido cadastrada no sistema a grade do novo PPC, alguns ajustes deverão ser 46 
realizados para que as notas possam ser lançadas no sistema sem prejuízo dos 47 
discentes e da carga horária efetivamente concluída. Desta forma, o departamento 48 
solicitará a DIRCA que reconheça a equivalência das disciplinas ofertadas em 2016-1 49 
segundo a tabela a seguir:  50 
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QUADRO DE EQUIVALÊNCIA PARA AS DISCIPLINAS CURSADAS NO 51 

SEMESTRE LETIVO 2016-1 52 
Disciplinas cursadas em 2016-1 CH CH* Disciplinas do PPC 2014 CH 
ARQ30050 Filosofia  60 - ARQ30123 Filosofia 60 
ARQ30082 Introdução à 
Arqueologia 

80 - ARQ30125 Introdução à 
Arqueologia 

80 

ARQ30083 Português Instrumental 60 - ARQ30083 Português 
Instrumental 

60 

ARQ30052 Pré-História Geral + 
ARQ30008 Pré-História da 
América 

40 + 
40 

- ARQ30127 Pré-História Geral 80 

ARQ30077 Ecologia da Amazônia 60 - ARQ30077 Ecologia da 
Amazônia 

60 

ARQ30051 História da Arqueologia 40 +40 ARQ30129 História da 
Arqueologia 

80 

ARQ30078 Antropologia Cultural e 
Etnográfica 

60 +20 ARQ30130 Introdução à 
Antropologia 

80 

ARQ30080 Estatística + 
Matemática 

60 + 
60 

- ARQ30131 Matemática e 
Estatística 

60 

ARQ30086 História da Amazônia 60 - ARQ30128 História da 
Amazônia 

60 

ARQ30005 Metodologia Científica 
aplicada à Arqueologia 

60 - ARQ30132 Metodologia 
Científica 

60 

ARQ30018 Gestão e Preservação 
do Patrimônio 

80 - ARQ30136 Patrimônio 
Cultural 

80 

ARQ30034 Arqueologia 
Amazônica 

80 - ARQ30133 Arqueologia 
Amazônica 

80 

ARQ30016 Arqueologia Histórica 40 +40 ARQ30135 Arqueologia 
Histórica 

80 

ARQ30109 Geoarqueologia 60 - ARQ30109 Geoarqueologia 60 
(CH*: Carga horária adicionada com finalidade de realizar equivalência). O quadro de 53 
equivalências foi APROVADO por unanimidade. 5) Quebra de pré-requisito para a 54 
disciplina complementar de campo no semestre 2016-2: A professora Valéria 55 
sugeriu a quebra de pré-requisito para a disciplina complementar de campo no 56 
semestre 2016-2 haja vista a dificuldade em desenvolver essa disciplina este ano 57 
aliado ao número reduzido de alunos matriculados. Como alguns alunos 58 
demonstraram o interesse em participar da atividade de campo, porém ainda não 59 
fizeram a disciplina pré-requisito, a professora Valeria sugeriu que o pré-requisito 60 
fosse quebrado apenas para a disciplina complementar de prática de campo a ser 61 
ofertada em 2016-2. Todos APROVARAM. 6) Participação do DARQ no projeto de 62 
revitalização do Forte Príncipe da Beira: A professora Elisangela comunicou aos 63 
presentes que no dia 10 de outubro do corrente participou de uma reunião na Reitoria 64 
para discussão de um Termo de Cooperação para realização do projeto de 65 
revitalização do Forte Príncipe da Beira. A reunião foi solicitada pela 17ª Brigada de 66 
Infantaria de Selva do Exército brasileiro e contou com a presença do chefe do 67 
Departamento de Ciências Sociais, Luiz Fernando Novoa, do professor Marco Teixeira 68 
do Departamento de História, do Reitor e do Chefe de Gabinete. Durante a reunião o 69 
Major Brito explicou detalhes sobre o projeto de revitalização e solicitou o apoio da 70 
Universidade mediante a atuação dos departamentos presentes, bem como de outros, 71 
no desenvolvimento do mesmo, que já conta com financiamento externo. Dessa forma, 72 
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ficou acordado que o Exército encaminhará o projeto para a reitoria avaliar os pontos 73 
jurídicos e, caso haja interesse, firmar um termo de cooperação. Durante a reunião 74 
também foi acordada uma visita, a ser organizada pela Exército, ao Forte para 75 
avaliação in loco das condições do mesmo. A professora Elisangela perguntou aos 76 
conselheiros sobre a possível participação do DARQ neste projeto e todos mostraram 77 
bastante interesse em firmar a parceria, sendo que o professor Cliverson se prontificou 78 
a participar diretamente no mesmo. Em votação, todos APROVARAM a participação 79 
do DARQ no projeto de revitalização do Forte Príncipe da Beira. Nada mais havendo a 80 
tratar, eu, Aneilda N. dos Santos, técnica administrativa da UNIR, lavro a presente Ata 81 
que foi lida, aprovada, e assinada conforme lista de presença.  82 




