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Ata da Reunião Ordinária do Conselho do Departamento de Arqueologia 1 

Às quatorze horas do dia oito 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, Valéria Cristina Ferreira e Silva, Eduardo Bespalez, 5 
Juliana Rossato Santi, Silvana Zuse e Cliverson Pessoa, pelas Técnicas presentes: 6 
Glenda Maria Bastos Félix e Aneilda Nascimento dos Santos e pelo Presidente do 7 
Centro Acadêmico: Edclei Siqueira de Oliveira. Justificadas as ausências dos 8 
professores Adriana Cristina da Silva Nunes (afastada para pós-doutoramento), Carlos 9 
Augusto Zimpel Neto (afastado para doutoramento), Almeida Andrade Casseb (por 10 
questões médicas previamente informadas), Gustavo Gurgel do Amaral e Marcele 11 
Regina Nogueira Pereira (em razão de compromisso no interior do estado 12 
representando a PROCEA). Sob a presidência da chefe de Departamento, Elisangela 13 
Regina de Oliveira declarou abertos os trabalhos com os seguintes Informes: A) a 14 
chefe informou sobre as reuniões realizadas com a procuradora federal Gisele Bleggi 15 
no dia 29 de agosto na sede do MPF, e com a chefia de gabinete na Reitoria sobre a 16 
construção do prédio da Reserva Técnica. A procuradora solicitou que o DARQ 17 
enviasse cópia do processo ao MPF e a Reitoria informou que encaminhará nova 18 
documentação solicitando posicionamento dos consórcios com relação ao início das 19 
obras; B) a professora Silvana Zuse e o presidente do CAREM, Edclei Oliveira, 20 
fizeram um breve relato sobre a viagem dos alunos para conhecer o Museu Regional e 21 
alguns sítios arqueológicos da região de Presidente Médici entre os dias 05 e 06 de 22 
setembro; C) a chefe informou sobre a necessidade de todos acompanharem os 23 
prazos para solicitação de Progressão Funcional; D) A chefe informou a todos que 24 
recebeu o pedido de divulgação do evento “Comunidade Maravilha: resistindo na 25 
barranca do Madeira”, coordenado pelo professor Luis Fernando Novoa 26 
(Departamento de Ciências Sociais), a ser realizado nos dias 10, 11, 17, 24 de 27 
setembro e no dia 01 de outubro na Comunidade Maravilha; E) A chefe informou estar 28 
realizando o levantamento com relação às pendências referentes à entrega da 29 
documentação final da disciplina TCCII (versão corrigida da monografia encadernada 30 
em capa dura e arquivo PDF em CDROM da mesma) e que tão logo seja concluído 31 
informará aos orientadores sobre a necessidade de entrega da documentação. 32 
Passados todos os informes iniciou-se os assuntos da Pauta: 1) Banca examinadora 33 
do Trabalho de Conclusão de Curso do aluno João Carlos Bespalhok: a defesa 34 
ocorrerá dia 09 de setembro de 2016, às 14h, no Auditório da DGP - Campus UNIR. 35 
Os membros da banca são: Dr. Clarides Henrich de Barba (orientador), Me. Cliverson 36 
Gilvan Pessoa da Silva (titular), Dra. Carolina Yukari Veludo Watanabe (titular) e Dra. 37 
Juliana Rossato Santi (suplente). APROVADA; 2) Banca examinadora do Trabalho 38 
de Conclusão de Curso do aluno Edileno Duran da Silva: a defesa ocorrerá no dia 39 
14 de setembro de 2016, às 15h, no Auditório da DGP - Campus UNIR. Os membros 40 
da banca são: Dra. Silvana Zuse (orientadora), Ma. Valéria C. F. Silva (titular), Dra. 41 
Juliana Rossato Santi (titular) e Dr. Eduardo Bespalez (suplente). APROVADA; 3) 42 
Homologação da Ordem de serviço ad referendum n. 14/DARQ/UNIR 2016: a OS 43 
designa a professora Silvana Zuse como parecerista a solicitação de acesso e uso dos 44 
laboratórios, equipamentos e materiais arqueológicos sob a guarda do DARQ por 45 
parte do pesquisador Thiago Kater, mestrando do curso de pós-graduação em 46 
Arqueologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS), no mês de novembro. 47 
APROVADA de maneira unanime; 4) Parecer da professora Silvana Zuse a 48 
solicitação de acesso e uso dos laboratórios, equipamentos e materiais 49 
arqueológicos sob guarda do DARQ por parte do pesquisador Thiago Kater 50 
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(mestrando da UFS), no mês de novembro: o parecer favorável da professora 51 
Silvana foi lido e APROVADO por todos do conselho; 5) Questionários das 52 
Avaliações Institucionais da CPAv: A chefe de departamento informou que 53 
encaminhou por e-mail a todos os alunos, técnicos e docentes os links para os 54 
questionários da Avaliação Institucional destinados a cada categoria e solicitou que 55 
todos respondam dentro do prazo estipulado pela CPAv, que é dia 11/09. A chefe 56 
também procedeu a leitura do questionário da Avaliação Institucional sobre o 57 
cumprimento das metas do PDI, destinado ao departamento, e tendo o conselho, em 58 
consenso, respondido ao questionário, a chefe informou que encaminhará o mesmo a 59 
CPAv; 6) Processo de integração a grade curricular 2014 pela turma 2014-2: tendo 60 
o NDE se reunido no dia 30 de agosto deste ano e deliberado sobre as equivalências 61 
de disciplinas para o processo de integração a grade curricular 2014 para os alunos 62 
ingressantes no semestre 2014-2, o CONDEP aprovada a deliberação do NDE, que 63 
assim dará início a consulta aos alunos e posterior abertura dos processos individuais 64 
para alteração da matrícula na nova grade curricular; 7) Apresentação do quadro de 65 
disciplinas a serem ofertadas no Semestre 2016-2: a professora Valéria apresentou 66 
o quadro de disciplinas para o próximo semestre (2016-2) e a professora Elisangela 67 
reforçou que o prazo para entrega dos planos/programas de disciplinas é dia 26 de 68 
setembro. Os docentes deliberaram sobre a distribuição dos responsáveis por cada 69 
disciplina, de modo que o quadro de distribuição ficou assim definido: 70 

2º Período 
Disciplina CH Professor/a 

Introdução à História 60 Solicitar externo 
História da Amazônia 60 Gustavo Amaral 
História da Arqueologia 80 Valéria Silva 
Introdução à Antropologia 80 Eduardo Bespalez 
Matemática e Estatística 60 Solicitar externo 
Metodologia Científica 60 Almeida Andrade 

3º Período 
Introdução à História 60 Solicitar externo 
Arqueologia Amazônica I 80 Silvana Zuse 
Arqueologia Brasileira I 80 Cliverson Silva 
Arqueologia Histórica 80 Cliverson Silva 
Teoria Arqueológica 80 Valéria Silva 

5º Período 
Introdução à História 60 Solicitar externo 
Arqueologia da Paisagem 60 Juliana Santi 
Bioarqueologia 60 Juliana Santi 
Práticas de Campo I 80 Eduardo Bespalez 
Práticas de Laboratório I 80 Silvana Zuse 
Etnoarqueologia 60 Eduardo Bespalez 

8º Período 
TCC I 100 Valéria Silva 
TCC II 120 Elisangela Oliveira 
Complementar (campo) 60 Juliana Santi 

8) Obrigatoriedade da aprovação no CONDEP dos planos/programas de 71 
disciplina antes do início de cada semestre letivo: a chefe informou que, de acordo 72 
com orientações da PROGRAD, a aprovação dos planos/programas é obrigatória de 73 
acordo com o seguinte trâmite: entrega de todos os planos/programas ao NDE, que 74 
fará a análise e aprovação, posterior submissão da decisão do NDE ao CONDEP para 75 



 
Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Núcleo de Ciências Humanas 
Departamento de Arqueologia 

 
homologação. A chefe informou a todos que os planos/programas das disciplinas de 76 
2016-2 devem ser entregues impreterivelmente até o dia 26 de setembro, e que os 77 
mesmos serão avaliados em reunião ordinária do NDE; 9) Apresentação do modelo 78 
a ser usado pelos docentes para entrega dos planos/programas de disciplina: a 79 
professora Elisangela apresentou o modelo padrão para os planos/programas de 80 
disciplinas que será encaminhado a todos os docentes por e-mail. A partir do semestre 81 
2016-2 todas as disciplinas ministradas terão os planos/programas padronizados neste 82 
modelo. A chefe também ressaltou que o modelo foi previamente aprovado pelo NDE 83 
na Reunião Ordinária do dia 30 de agosto. APROVADO. 84 

 85 
10) Recurso a Comissão PIBIC referente à reprovação do relatório final do aluno 86 
Robson Ravani: na reunião ordinária do mês de agosto foi deliberado que seria feito 87 
um recurso a comissão PIBIC da universidade referente a reprovação do relatório final 88 
do discente Robson Ravani por meio de uma carta da orientadora do projeto, 89 
professora Juliana, e de outra carta a ser assinada pelos membros deste conselho. Os 90 
presentes discutiram o teor da carta a ser assinada pelo conselho e definiram que a 91 
mesma será finalizada através de comunicação via correio eletrônico. A chefe do 92 
departamento se responsabilizou em sistematizar as contribuições na redação, 93 
finalizar o texto e encaminhar o documento a PROPESQ junto com a carta da 94 
professora Juliana; 11) Empresa ARCADIS solicita utilização de equipamentos de 95 
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laboratório do DARQ: A empresa solicitou a utilização dos materiais e em 96 
contrapartida a empresa vai disponibilizar materiais de laboratório de acordo com a 97 
necessidade do departamento, todos os conselheiros concordaram em disponibilizar 98 
os materiais para estudo, a técnica Glenda Félix e as professoras Juliana Santi e 99 
Silvana Zuse ficaram responsáveis pelo levantamento de materiais necessários ao 100 
laboratório. Nada mais havendo a tratar, eu, Aneilda N. dos Santos, técnica 101 
administrativa da UNIR, lavro a presente Ata que foi lida, aprovada, e assinada 102 
conforme lista de presença. 103 




