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Ata da Reunião Ordinária do Conselho do Departamento de Arqueologia 1 

Às 14h30min do dia cinco de maio de dois mil e dezesseis, reuniram-se na sala do 2 
Departamento de Arqueologia (DARQ) da Fundação Universidade Federal de 3 
Rondônia (UNIR), os Conselheiros representados pelos Docentes presentes: 4 
Elisangela Regina de Oliveira, Valéria Cristina Ferreira e Silva, Eduardo Bespalez, 5 
Gustavo Gurgel do Amaral, Juliana Rossato Santi, Marcele Regina Nogueira Pereira e 6 
Silvana Zuse, pelas Técnicas presentes: Glenda Maria Bastos Félix e Aneilda 7 
Nascimento dos Santos, pelo Representante Discente: Luiz Henrique Jacob de 8 
Oliveira e pelo Presidente do Centro Acadêmico: Edclei Siqueira de Oliveira. 9 
Justificadas as ausências dos professores Adriana Cristina da Silva Nunes (afastada 10 
para pós-doutoramento), Carlos Augusto Zimpel Neto (afastado para doutoramento), 11 
Almeida Andrade Casseb e Cliverson Gilvan Pessoa da Silva. Sob a presidência da 12 
chefe de Departamento, Elisangela Regina de Oliveira declarou abertos os trabalhos 13 
com os seguintes Informes: 1) a chefe do DARQ informou que entre os dias 06 e 15 14 
de maio estará de férias e que entre os dias 11 e 20 de maio a técnica Glenda Félix 15 
também gozará de férias; 2) a chefe do DARQ informou que o processo da avaliação 16 
discente para o semestre 2015-2 estará disponível para preenchimento online até o 17 
dia 31 de maio e pediu aos docentes para reforçar o pedido para que os alunos façam 18 
a avaliação; 3) a chefe do DARQ alertou sobre os prazos para entrega dos diários de 19 
classe do semestre 2015-2 e solicitou a todos os docentes que encaminhem cópia 20 
digital em PDF dos diários (listas de frequência e de aproveitamento) para 21 
arquivamento, informou também que o DARQ possui capas para os diários na sala da 22 
chefia, para obtê-las basta que os docentes as solicitem para a técnica Aneilda; 4) a 23 
chefe do DARQ informou que no dia 20 de abril de 2016 foi homologada no CONSEA 24 
a decisão da Câmara de Pesquisa e Extensão (CPE) que em 12 de abril aprovou por 25 
unanimidade o parecer n. 1936/CPE favorável à institucionalização do Projeto de 26 
Pesquisa “Arqueologia na Amazônia Meridional (GPAAM). A professora Marcele 27 
solicitou a palavra para avisar que participou de reunião do Grupo de Pesquisa “Centro 28 
de Documentação e Estudos Avançados sobre Memória e Patrimônio de Rondônia 29 
(CDEAMPRO)”, grupo liderado pela Profa. Lilian Moser do Departamento de História, 30 
no dia 04 de maio, na qual foi discutida a reestruturação do mesmo. Como vários 31 
docentes do DARQ são membros do referido Grupo, alertou que no devido tempo a 32 
líder do Grupo entrará em contato com todos os membros expondo as alterações e 33 
solicitando a participação nas deliberações futuras; 5) a chefe parabenizou a 34 
professora Marcele Pereira pela organização e o sucesso obtido pelo II Festival de 35 
Arte e Cultura da UNIR entre os 27 e 30 de abril de 2016. Também parabenizou as 36 
professoras Valéria C. Ferreira e Silva e Silvana Zuse, a técnica Glenda Félix e todos 37 
os demais envolvidos (docentes, discentes e técnicos) na organização das oficinas e 38 
da exposição apresentada no âmbito do Festival. Passados todos os informes iniciou-39 
se os assuntos da Pauta: 1) Agradecimentos da professora Marcele R. N. Pereira 40 
sobre apoio do DARQ ao II Festival de Arte e Cultura da UNIR: ainda com relação 41 
ao Festival de Arte e Cultura, a Professora Marcele agradeceu o apoio e a participação 42 
de toda equipe do DARQ no evento. Foi relatada pela professora a satisfação pelo 43 
sucesso do evento e também as dificuldades em realizá-lo, tendo sido o apoio do 44 
Departamento essencial. A professora Valéria também externou seus parabéns e o 45 
reconhecimento do sucesso de todo evento e das atividades executadas pelo DARQ, 46 
externou sua satisfação pela qualidade das atrações apresentadas. 2) Processo 47 
seletivo de Monitoria Acadêmica 2016-2: a professora Elisangela Regina de Oliveira 48 
informou que a PROGRAD divulgou a reabertura do Processo Seletivo de Monitoria 49 
Acadêmica exclusivamente para os Departamentos que não tiveram inscritos ou cujos 50 
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acadêmicos não tiveram sua candidatura homologada. Como já discutido na reunião 51 
do CONDEP de 08 de abril, a candidata do DARQ, Eliamagda Sangi dos Santos, 52 
encontra-se cursando a disciplina para a qual se candidatou a monitoria e por isso seu 53 
processo não obteve homologação. A chefe informou ainda que aguarda 54 
posicionamento da PROGRAD com relação a necessidade de o Departamento de 55 
Arqueologia abrir novo Edital e refazer todo processo seletivo ou se, diante da 56 
aprovação da aluna na disciplina, basta a chefia reencaminhar toda documentação já 57 
organizada e analisada da aluna. A professora Elisangela também apresentou a todos 58 
o novo Cronograma do Processo Seletivo e pediu que os membros da Comissão de 59 
Avaliação, docentes Juliana Santi, Eduardo Bespalez e Silvana Zuse, atenham-se aos 60 
prazos para atuação caso o DARQ tenha que lançar novo Edital. 3) Afastamento da 61 
Chefe do Departamento, Professora Elisangela Regina de Oliveira, entre os dias 62 
16 e 20 de maio para realizar atividades de pesquisa e visita a Reserva Técnica 63 
Mário Simões do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG): a chefe explicou que 64 
uma semana após a última reunião do CONDEP recebeu a informação de que o 65 
evento “II Workshop de Conservação Preventiva em Acervos Etnográficos e 66 
Arqueológicos na Amazônia”, para o qual havia sido convidada a participar, foi adiado 67 
por tempo indeterminado. Porém, a agenda de trabalho que a docente manteria no 68 
âmbito da Área de Arqueologia do MPEG, em paralelo ao evento, foi confirmada, 69 
assim sendo, explicou ao Conselho que a solicitação de afastamento se mantém para 70 
o mesmo período, todavia com outras atividades que não a participação no evento 71 
mencionado. A chefe informou também que esta viagem não acarretará ônus para a 72 
instituição. Todos os conselheiros foram favoráveis ao afastamento nestes termos. A 73 
professora Marcele solicitou alteração na ordem dos pontos de pauta para que fosse 74 
deliberado na sequencia seu afastamento para participação em dois eventos, todos 75 
aprovaram. 4) Saída da professora Marcele R. N. Pereira para viagem relacionada 76 
às suas atribuições junto a PROCEA no período 11 a 14 de maio: a professora 77 
Marcele relatou que participará do “39º Fórum Nacional de Pró-Reitorias de Extensão 78 
(FORPROEX)”, na cidade de São Bernardo do Campo/SP, representando a UNIR. 79 
Explicou os objetivos do Fórum e a importância da participação da Universidade, pois 80 
as deliberações deste encontro com relação a ações de extensão repercutirão em 81 
todos os cursos de graduação das Universidades Federais brasileiras. Aprovado. 5) 82 
Participação da professora Marcele R. N. Pereira como conferencista na 83 
“Semana de Museus no Museu do Alto Sertão da Bahia (MASB)” entre os dias 16 84 
e 17 de maio: a professora Marcele relatou que foi convidada a proferir uma 85 
conferência no âmbito deste evento, que será realizado no interior do Estado da Bahia. 86 
Aprovado. 6) Aprovação ad referendum da Ordem de Serviço n. 08/DARQ/UNIR 87 
2016: que designa a professora Valéria Cristina F. Silva como redatora de parecer ao 88 
projeto de realização dos eventos “III Reunião da Regional Norte da Sociedade de 89 
Arqueologia Brasileira (SAB Norte) e IV Semana Acadêmica de Arqueologia da UNIR 90 
pelo Departamento de Arqueologia da UNIR” entre os dias 06 e 11 de novembro de 91 
2016. A Ordem de Serviço n. 08/2016 foi homologada por unanimidade. 7) Projeto 92 
para submissão ao Edital de Chamada n. 03/2016 CAPES com o objetivo de obter 93 
recursos para realização dos eventos III Reunião da Regional Norte da 94 
Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB Norte) e IV Semana Acadêmica de 95 
Arqueologia da UNIR: a professora Valéria Cristina Ferreira e Silva apresentou seu 96 
parecer ao projeto, este redigido pela professora Elisangela Regina de Oliveira, todos 97 
os conselheiros aprovaram o parecer Favorável a institucionalização e execução do 98 
evento e submissão do projeto as agências de fomento e pesquisa para captação de 99 
recursos. 8) Aprovação da Ordem de Serviço n. 09/DARQ/UNIR 2016: que designa 100 
o professor Cliverson Gilvan Pessoa da Silva como redator de parecer ao “Projeto de 101 
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Recepção aos Calouros 2016-1”, coordenado pela professora Valéria Silva. A Ordem 102 
de Serviço n. 09/2016 foi homologada por unanimidade. A professora Valéria pediu a 103 
palavra para expor um resumo da proposta do projeto, cuja redação está finalizando. 104 
9) Parecer ao Processo 23118.004105/2015-19 sobre a Progressão Funcional 105 
Horizontal de Adjunto II para Adjunto III da docente Dra. Adriana Cristina da Silva 106 
Nunes: a Comissão de Avaliação do Processo de Progressão Funcional Horizontal da 107 
Docente Adriana Cristina da Silva Nunes, instaurada pela Ordem de Serviço n. 108 
04/DARQ/UNIR 2016 e constituída pelas professoras Elisangela Regina de Oliveira 109 
(presidente), Valéria Cristina F. Silva (membro) e Marcele Regina Nogueira Pereira 110 
(membro) apresentou o Parecer Favorável a progressão da professora Adriana, que 111 
foi lido e aprovado por unanimidade pelos conselheiros. 10) Solicitação de 112 
aproveitamento de disciplinas por parte da discente Eunice Coelho da 113 
Conceição: a chefe do departamento apresentou aos conselheiros o requerimento da 114 
discente, bem como as Ementas e Programas das disciplinas cursadas para as quais 115 
a aluna solicita aproveitamento. Os conselheiros analisaram a documentação e todos 116 
aprovaram os aproveitamentos de acordo como o quadro abaixo: 117 

Disciplina cursada 
Disciplina equivalente na 

grade do curso de 
Arqueologia 

Parecer 

Sociologia da Educação 
(CH: 80h - Curso de 
Filosofia da UNIR) 

ARQ30032 Disciplina 
Complementar (60h) 

carga horária superior, 
pode ser aproveitada como 
disciplina complementar: 
aproveitamento aprovado 

Filosofia da Educação I 
(CH: 80h - Curso de 
Filosofia da UNIR) 

ARQ30037 Disciplina 
Complementar (60h) 

carga horária superior, 
pode ser aproveitada como 
disciplina complementar: 
aproveitamento aprovado 

Psicologia da Educação 
(CH: 80h - Curso de 
Filosofia da UNIR) 

ARQ30043 Disciplina 
Complementar (60h) 

carga horária superior, 
pode ser aproveitada como 
disciplina complementar: 
aproveitamento aprovado 

11) Apresentação do quadro de disciplinas a serem ofertadas no Período 2016-1: 118 
a professora Valéria Cristina Ferreira e Silva apresentou o quadro de distribuição das 119 
disciplinas a serem ofertadas pelo DARQ no semestre 2016-1, cuja configuração final, 120 
aprovada pelo Conselho, encontra-se no quadro abaixo. 121 

Disciplina Docente responsável 
Geologia Geral Valéria Silva 
Introdução à Arqueologia Elisângela Oliveira 
Introdução à História Solicitar professor(a) 
Pré-História Geral Juliana Santi 
História da Arqueologia – 2ºP Eduardo Bespalez 
História da Arqueologia – 4ºP Valéria Silva 
Introdução à Antropologia Eduardo Bespalez 
Metodologia Científica Valéria Silva 
Pré-História da América Juliana Santi 
Patrimônio Cultural (40horas) Marcelle Pereira 
Arqueologia Amazônica Silvana Zuse 
Arqueologia Amazônica II Cliverson Pessoa 
TCCI Juliana Santi 
Arqueologia de Rondônia Silvana Zuse 
História da Amazônia Gustavo Amaral 
Filosofia Solicitar professor(a) 
Português Instrumental Solicitar professor(a) 
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Matemática e Estatística Solicitar professor(a) 

Nada mais havendo a tratar, eu, Aneilda N. dos Santos, técnica administrativa da 122 
UNIR, lavro a presente Ata que foi lida, aprovada, e assinada conforme lista de 123 
presença. 124 




