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Ata da Reunião Ordinária do Conselho do Departamento de Arqueologia 1 

Às 14h30min do dia oito de abril 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, Almeida Andrade 5 

Casseb, Eduardo Bespalez, Juliana Rossato Santi e Silvana Zuse, pelas Técnicas 6 

presentes: Glenda Maria Bastos Félix e Aneilda Nascimento dos Santos, pelo 7 

Representante Discente: Luiz Henrique Jacob de Oliveira e pelo Presidente do Centro 8 

Acadêmico: Edclei Siqueira de Oliveira. Justificadas as ausências dos professores 9 

Adriana Cristina da Silva Nunes (afastada para pós-doutoramento), Carlos Augusto 10 

Zimpel Neto (afastado para doutoramento), Gustavo Gurgel do Amaral e Marcele 11 

Regina Nogueira Pereira. Sob a presidência da chefe de Departamento, Elisangela 12 

Regina de Oliveira declarou abertos os trabalhos com os seguintes Informes: 1) a 13 

chefe Elisangela Oliveira informou que neste dia oito de abril de dois mil e dezesseis 14 

Cliverson Gilvan Pessoa da Silva assinará contrato para assumir a vaga de professor 15 

substituto; 2) a chefe do DARQ informou que realizou o preenchimento online do 16 

questionário de curso 2016 para o Guia do Estudante da Editora Abril; 3) a chefe do 17 

DARQ informou que durante reunião do Colegiado do Núcleo de Ciências Humanas, 18 

realizada no dia 05 de abril de 2016, foi homologado o parecer da conselheira Marcele 19 

Pereira sobre a institucionalização do projeto “Pesquisas arqueológicas no sítio Donza, 20 

Itacoã, Porto Velho, Rondônia”, coordenado pela Profa. Dra. Juliana Rossato Santi, de 21 

acordo com o Processo nº 23118.002950/2015-41; 4) Participação da técnica Glenda 22 

Félix no “Curso de aperfeiçoamento em gestão de acervos bibliográficos, arquivísticos 23 

e museológicos” realizado pela Fundação Joaquim Nabuco em Recife/PE, onde a 24 

servidora técnica falou como foi a apresentação do banner/pôster, no que baseou sua 25 

pesquisa e que concluiu com êxito o curso; 5) a chefe do DARQ informou que o 26 

processo da avaliação discente está ocorrendo neste mês de abril e que para sua 27 

conclusão é preciso que os professores encaminhem por e-mail ao departamento as 28 

listas dos alunos matriculados nas disciplinas por eles ministradas no período de 2015-29 

1, pois a chefe não consegue ter acesso a esta informação no SINGU. Foi lembrado 30 

que as listas foram solicitadas anteriormente por email, porém até a data desta reunião 31 

faltavam quatro docentes efetuarem o envio das mesmas; 6) a chefe do DARQ 32 

informou sobre a situação do Museu Regional de Presidente Médici, que encontra-se 33 

fechado e com problemas estruturais, colocando em risco o importante acervo 34 

arqueológico ali depositado, externando a preocupação com o caso recomendou que o 35 

DARQ se manifestasse publicamente a respeito. A conselheira professora Silvana 36 

Zuse sugeriu que a chefe redigisse a minuta de um Ofício endereçado as autoridades 37 

municipais de Presidente Médici, responsáveis pelo museu, expondo a preocupação 38 

do DARQ com relação ao fechamento do museu e atentando para a necessidade de 39 

profissionais como arqueólogos e museólogos estarem diretamente envolvidos no 40 

gerenciamento do mesmo; 7) a chefe informou que foi questionada extraoficialmente 41 

sobre possível interesse do DARQ na transferência de uma docente, professora do 42 

curso de Agronomia da UNIR no Campus de Rolim de Moura. Explicou que devido a 43 

problemas de saúde na família a docente não tem condições de permanecer em Rolim 44 

de Moura, pois tem que acompanhar o familiar no deslocamento até Porto Velho para 45 

realizar tratamento médico, assim sendo a docente está procurando algum curso 46 

sediado na capital que possa receber sua transferência. O conselho deliberou que, 47 

apesar de se solidarizar com a situação da colega, o curso não pode receber um 48 

professor que não pesquise temas correlatos a Arqueologia, pois a necessidade do 49 

curso reside na contratação de mais Arqueólogos docentes. Passados todos os 50 
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informes iniciou-se os assuntos da Pauta: 1) Relatório da Comissão INEP / MEC 51 

para avaliação do Curso: A professora Elisangela Regina de Oliveira passou aos 52 

conselheiros uma cópia impressa do relatório final da comissão de avaliação 53 

INEP/MEC juntamente com o Memorando nº 54/PROGRAD/PI, cujo teor trata do 54 

questionamento ao Departamento se o mesmo pretende solicitar impugnação ao 55 

relatório de avaliação in loco do curso de Arqueologia, no qual o curso obteve conceito 56 

final 4. O conselho deliberou que não tem interesse em apresentar impugnação. 2) 57 

Resultado do processo seletivo de Monitoria Acadêmica 2016 (Edital n. 02/2016 58 

DARQ): A professora Elisangela Regina de Oliveira informou que a aluna selecionada 59 

no processo foi Eliamagda Sangi dos Santos, mas houve um problema com relação a 60 

homologação por parte da PROGRAD pois a aluna está cursando a disciplina para a 61 

qual se candidatou a monitoria. De acordo com as normas do processo seletivo o 62 

aluno monitor deve ter cursado e sido aprovado na disciplina em que atuará como 63 

monitor. Em razão da greve de 2015 o semestre 2015-2 não foi concluído e por isso a 64 

aluna ainda não obteve nota final na disciplina, assim sendo, a discente só poderá 65 

ingressar na monitoria no semestre 2016-2 caso seja aprovada na disciplina “Métodos 66 

e Técnicas em Arqueologia – Campo I” do semestre 2015-2. 3) Afastamento da 67 

Professora Elisangela Regina de Oliveira entre os dias 16 e 20 de maio para 68 

participação no II Workshop de Conservação Preventiva em Acervos 69 

Etnográficos e Arqueológicos na Amazônia: A conselheira apresentou aos demais 70 

a carta convite do evento mencionado, todos os conselheiros foram favoráveis ao 71 

afastamento. 4) Andamento/resultados das reuniões de apresentação da grade 72 

curricular do novo PPC com o corpo discente: a professora Valéria Silva, sob a 73 

Ordem de Serviço n. 03/DARQ/UNIR/2016 e de acordo com o deliberado na reunião 74 

do NDE do dia 23 de março do corrente, informou aos demais que já realizou reuniões 75 

de apresentação da nova grade com todas as turmas exceto a turma 2014-2, com a 76 

qual se reunirá no dia 11 de abril. Informou que houve muitos questionamentos quanto 77 

a grade nova e que as dúvidas foram sanadas durante as reuniões e que até o 78 

momento a turma 2015-2 optou por migrar para a grade nova. Tão logo as reuniões 79 

sejam concluídas será dado início ao processo de migração da grade 2010 para a 80 

grade 2014 para aquelas turmas que assim optarem. 5) Aprovação ad referendum 81 

da Ordem de Serviço n. 04/DARQ/UNIR 2016: que constituiu a Comissão de 82 

Avaliação do Processo de Progressão Funcional Horizontal da Docente Adriana 83 

Cristina da Silva Nunes: Elisangela Regina de Oliveira (presidente), Valéria Cristina F. 84 

Silva (membro) e Marcele Regina Nogueira Pereira (membro). Todos homologaram a 85 

constituição da comissão. 6) Proposta da empresa Scientia Consultoria Científica 86 

para o DARQ ser o fiel depositário do acervo arqueológico proveniente da 87 

pesquisa realizada no projeto LT Ji-Paraná – Pimenta Bueno: durante avaliação da 88 

proposta pelo conselho do DARQ foi sugerido pela chefe de departamento montar 89 

uma comissão para avaliar junto a empresa a real quantidade de material a ser 90 

transferida e a compatibilidade com o espaço físico que o DARQ disponibiliza 91 

atualmente para posteriormente o CONDEP deliberar sobre a proposta. A comissão 92 

será composta pelas docentes Silvana Zuse (Presidente), Juliana R. Santi (Membro), 93 

Elisangela R. Oliveira (Membro) e Eduardo Bespalez (Suplente), designada através da 94 

OS nº 05/DARQ/UNIR/2016, todos os conselheiros aprovaram. 7) Institucionalização 95 

do projeto “ Sítio Escola alto Madeira 2016-2018” , coordenado pelos professores 96 

Silvana Zuse, Carlos Augusto Zimpel Neto (DARQ-UNIR) e Fernando Ozório de 97 

Almeida (UFS): foi realizada leitura do relatório de análise, redigido pela professora 98 

Juliana Santi (Ordem de Serviço n. 02/DARQ/UNIR/2016), cujo parecer é favorável, 99 

todos os conselheiros aprovaram o parecer. 8) Captação de recursos e parcerias 100 

institucionais para realização da pesquisa arqueológica no sítio Santa Paula 101 
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(Disciplinas campo II e III): objetivando captação de apoio e parcerias institucionais 102 

para a realização das atividades das disciplinas ARQ30094 Métodos e Técnicas em 103 

Arqueologia - Campo II (primeiro semestre letivo de 2016) e ARQ30100 Métodos e 104 

Técnicas em Arqueologia - Campo III (segundo semestre letivo de 2016), que estão 105 

previstas para ocorrer no início do segundo semestre de 2016, a professora Silvana 106 

Zuse redigiu projeto de pesquisa que foi apresentado a Companhia de Comando da 107 

17ª Brigada de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro e a Santo Antônio Energia. 108 

Tanto o Exército quanto a Santo Antônio Energia sinalizaram positivamente com o 109 

apoio, sendo que a Santo Antonio Energia solicitou um orçamento detalhado dos itens 110 

a eles solicitados. Dando continuidade as tratativas, a professora Silvana Zuse 111 

apresentará o orçamento solicitado, tendo o conselho apoiado e aprovado a iniciativa. 112 

9) Planejamento da utilização do valor total de diárias destinadas ao DARQ em 113 

2016: O valor disponível para diárias é de R$ 4.433,33 informado pela chefe de 114 

departamento, que solicitou aos demais sugestões quanto a utilização dessa verba. 115 

Ficou decidido pelos membros conselheiros que a prioridade será para as diárias de 116 

docentes e técnicos durante as disciplinas de campo. 10) Solicitação do discente 117 

João Carlos Bespalhok para análise de material arqueológico sob guarda do 118 

DARQ para pesquisa relacionada à redação do TCC: a professora Elisangela R. de 119 

Oliveira mostrou aos conselheiros o requerimento do discente solicitando autorização 120 

de análise de material arqueológico cerâmico, todos aprovaram que a análise seja 121 

feita nas dependências dos laboratórios do DARQ e que a técnica Glenda Félix 122 

acompanhe o processo, entregando as peças ao aluno e depois guardando-as 123 

novamente. 11) Solicitação do discente João Carlos Bespalhok para alteração de 124 

orientação: O requerimento do discente foi recebido no departamento na data de 06 125 

de abril de 2016, o professor Eduardo Bespalez, atual orientador, não se opôs e disse 126 

que o aluno já havia comunicado sobre a troca, todos aprovaram a troca de 127 

orientação. 12) Aceite do Prof. Dr. Clarides Henrich de Barba (Departamento de 128 

Filosofia) para orientar o aluno João Carlos Bespalhok na redação da 129 

monografia de final de curso: O discente entregou no departamento a declaração de 130 

aceite na data de 06 de abril de 2016, que foi apresentada para os demais 131 

conselheiros, sendo o professor Clarides de Barba cadastrado para orientação no 132 

DARQ todos aprovaram. 13) Solicitações de aproveitamento de disciplinas por 133 

parte do discente João Carlos Bespalhok: a chefe do departamento apresentou aos 134 

conselheiros os requerimentos do discente, bem como as Ementas e Programas das 135 

disciplinas cursadas para as quais o aluno solicita aproveitamento. Os conselheiros 136 

analisaram a documentação e todos aprovaram os aproveitamentos de acordo como o 137 

quadro abaixo: 138 

Disciplina cursada 
Disciplina equivalente na grade 

do curso de Arqueologia 
Parecer 

Metodologia Científica 
(CH: 60h - Curso de 
Filosofia da UNIR) 

ARQ30032 Disciplina 
Complementar (60h) 

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

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

ARQ30037 Disciplina 
Complementar (60h) 

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

Gerência de Projetos 
(CH: 60h - Curso de 
Informática da UNIR) 

ARQ30043 Disciplina 
Complementar (60h) 

carga horária equivalente, 
pode ser aproveitada como 
disciplina complementar: 
aproveitamento aprovado 
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14) Institucionalização do Centro de Documentação e Pesquisas Arqueológicas: 139 

o professor Eduardo Bespalez, responsável pela redação do projeto do Centro de 140 

Documentação (Ordem de serviço n. 07/DARQ/UNIR/2014), informou que o mesmo 141 

está em fase de conclusão. Foi deliberado pelo conselho que, tão logo seja concluído, 142 

o projeto será encaminhado para a docente Marcele Pereira para análise e parecer 143 

(sob a Ordem de Serviço n. 06/DARQ/UNIR/2016). Também foi decidido pelos 144 

conselheiros que na ocasião da análise deste parecer o CONDEP deliberará sobre a 145 

redação do Regimento do Centro de Documentação. 15) Participação do DARQ no II 146 

Festival de Arte e Cultura da UNIR (27 e 30 de abril de 2016) com as seguintes 147 

atividades:  148 

Oficinas 149 

- "Graffitando como no passado: pedras, cores e imagens", coordenação da 150 

professora Valéria C. Ferreira e Silva; 151 

- "Brincando com barro: descobrindo técnicas cerâmicas com inspiração 152 

arqueológica", coordenação da professora Silvana Zuse. 153 

Exposição 154 

- "Conhecer para preservar: O que contam os objetos?", coordenação das 155 

técnicas Glenda Maria Bastos Félix (DARQ) e Evânia Lima de Barros (DArtes). 156 

Os coordenadores das atividades falaram sobre o teor das respectivas propostas e o 157 

público-alvo, todos parabenizaram e aprovaram as iniciativas. 16) Projeto de 158 

Recepção aos Calouros 2016-1: A professora Valéria Cristina Ferreira e Silva será a 159 

responsável pelo desenvolvimento e posterior execução da terceira edição do projeto, 160 

designada através da Ordem de Serviço n. 07/DARQ/UNIR/2016, todos aprovaram. 161 

17) Alteração de orientador do discente José Júnior de Souza Pinho: a professora 162 

Elisangela Oliveira solicita homologação da transferência de orientação do aluno José 163 

Júnior de Souza Pinho uma vez tendo o professor Eduardo Bespalez, primeiro 164 

orientador do discente, concordado com a alteração. Após deliberação o pedido foi 165 

homologado. Nada mais havendo a tratar, eu, Aneilda N. dos Santos, técnica 166 

administrativa da UNIR, lavro a presente Ata que foi lida, aprovada, e assinada 167 

conforme lista de presença. 168 




