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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho do Departamento de Arqueologia 1 

Às 16h00min do dia vinte e sete de setembro 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, Juliana Rossato Santi, Silvana Zuse, Marcele Regina 5 
Nogueira Pereira, Valéria Cristina Ferreira e Silva e pela Técnica presente: Aneilda 6 
Nascimento dos Santos, além do Representante Discente: Edclei Siqueira de Oliveira 7 
(Presidente do Centro Acadêmico). Ausência dos professores Adriana Cristina da Silva 8 
Nunes (afastada para pós-doutoramento), Almeida Andrade Casseb, Carlos Augusto 9 
Zimpel Neto (afastado para doutoramento), Cliverson Gilvan Pessoa da Silva, Eduardo 10 
Bespalez e Gustavo Gurgel do Amaral, além da técnica Glenda Maria Bastos Félix. 11 
Sob a presidência da chefe de Departamento, Elisangela Regina de Oliveira declarou 12 
abertos os trabalhos com os seguintes Informes: a) a chefe do DARQ informa a todxs 13 
que o DARQ recebeu doação de livros que serão integrados ao Centro de 14 
Documentação. A chefe do Departamento de História dividiu com os departamentos 15 
de Artes e Arqueologia o acervo de livros que recebeu do IPHAN/RJ por doação. A 16 
professora Elisangela informou a todos que os livros estão na sala da chefia do 17 
departamento e que está aguardando apenas o envio da listagem das obras para que 18 
as mesmas sejam incorporadas ao acervo do Centro de Documentação; b) A chefe de 19 
departamento informou que o prazo para entrega dos programas das disciplinas do 20 
semestre 2016-2 foi estendido para o dia 03 de outubro; c) A chefe de departamento 21 
informou que o Núcleo de Tecnologia encaminhou a distribuição da ocupação das 22 
salas de aulas do Bloco 1G para o semestre 2016-2 de acordo com os horários de 23 
aula enviados pelos departamentos que ocupam o espaço e que o DARQ permanece 24 
utilizando as salas 101, 102, 103 e 104; d) A chefe de departamento informou que o 25 
DARQ recebeu por e-mail o Relatório da AUDIN sobre a Auditoria de Entrega de 26 
Diários e Notas e que o mesmo reportou problemas na entrega da documentação e/ou 27 
lançamento das notas no sistema SINGU referente a duas disciplinas no semestre 28 
2015-2. A chefe lembrou a todxs da necessidade da entrega dos diários físicos para a 29 
chefia do departamento, que posteriormente os encaminhará via memorando a 30 
DIRCA. Passados todos os informes iniciou-se os assuntos da Pauta: 1) Definição da 31 
data de início das aulas do semestre 2016-2: o conselho deliberou que, em razão 32 
da finalização de algumas disciplinas do semestre 2016-1, o início das aulas do 33 
semestre 2016-2 se dará no dia 03 de outubro. APROVADO; 2) Homologação da 34 
solicitação de acompanhamento especial para a Disciplina Espanhol 35 
Instrumental pelo aluno Robson Rogério Ravani: o acadêmico está em fase de 36 
conclusão do curso, porém, está devendo a disciplina ARQ30091 Espanhol 37 
Instrumental, que a princípio não será mais ofertada devido a alteração da grade 38 
curricular do curso. O aluno não cursou a disciplina no devido momento e agora, 39 
analisando seu histórico, percebeu que a disciplina não está mais sendo ofertada e 40 
que, por ser obrigatória em sua grade, terá que concluir os créditos para que possa se 41 
formar no fim do semestre em curso. O acompanhamento foi aprovado pelo 42 
Departamento de Línguas Estrangeiras durante reunião ordinária do CONDEP 43 
realizada no dia 16 de setembro, tendo sido a professora Juliana Bevilacqua Maioli 44 
designada como responsável por ministrar a disciplina. APROVADO; 3) Homologação 45 
da solicitação de reintegração de matrícula do aluno Renato do Nascimento: 46 
APROVADO; 4) Homologação de equivalências curriculares para o curso de 47 
Arqueologia: APROVADO de acordo com o quadro abaixo: 48 

Disciplina da Grade 2010 aceita como Equivalente a Disciplina da Grade 2009 

Grade 2010 Grade 2009 
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ARQ30077 Ecologia da Amazônia (60h) ARQ30053 Introdução a Ecologia (40h) 

ARQ30107 Arqueologia e Licenciamento 
ambiental (60h) 

ARQ30024 Arqueologia Empresarial 
(60h) 

 

Disciplinas de outro curso da UNIR aceitas como Equivalente e 
Complementar 

Grade 2010 Outro curso da UNIR 

ARQ30080 Estatística (60h) GEOEST1 Estatística (60h) 

Disciplina Complementar 
ART30028 Expressão Tridimensional I 
(cerâmica) – 80h 

Disciplina Complementar SOC30041 Libras (80h) 

 

Disciplinas das Grades 2009 e 2010 aceitas como equivalentes a Disciplinas 
Complementares 

Disciplina Complementar 
ARQ30068 Paleoecologia e 
paleogeografia quaternária da Amazônia 
(60h) 

Disciplina Complementar ARQ30073 Espanhol Instrumental (60h) 

Disciplina Complementar 
ARQ30051 História da Arqueologia 
(40h) 

Disciplina Complementar ARQ30050 Filosofia (60h) 

Disciplina Complementar ARQ30053 Introdução a Ecologia (40h) 

Disciplina Complementar ARQ30052 Pré-história geral (40h) 

5) Análise de solicitações de Endosso Institucional: o DARQ recebeu as seguintes 49 
solicitações para emissão de endosso: A arqueóloga Patricia Rodrigues, da empresa 50 
MRS Estudos Ambientais, solicita para as etapas de Diagnóstico, Prospecção e 51 
Resgate ao projeto “Linha de Transmissão 230 KV SE Rio Branco - SE Feijó - SE 52 
Cruzeiro do Sul”, que está em fase de conclusão para submissão ao IPHAN; A 53 
arqueóloga Antonia Barbosa, que coordena trabalhos no estado do Acre, solicitou 54 
informações sobre quais são os procedimentos para pleitear emissão de endosso 55 
institucional pelo DARQ e se o mesmo é viável. O CONDEP deliberou que seja 56 
solicitado as empresas informações com relação à possibilidade de financiar a 57 
ampliação das instalações do casarão para que o acervo arqueológico proveniente 58 
destes trabalhos possa ser acondicionado dentro das regras de conservação de 59 
materiais. Sem esta contrapartida, diante do espaço físico atualmente disponível não é 60 
possível ao DARQ receber novos acervos arqueológicos. Daí uma das razões que 61 
tornam de extrema urgência a construção do prédio da reserva técnica por parte dos 62 
consórcios ESBR e SAE, cuja obra vem sendo protelada há mais de 4 anos. Nada 63 
mais havendo a tratar, eu, Aneilda N. dos Santos, técnica administrativa da UNIR, 64 
lavro a presente Ata que foi lida, aprovada, e assinada conforme lista de presença. 65 




