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Ata da Reunião Ordinária do Conselho do Departamento de Arqueologia 1 

Às 14h00min do dia nove de junho 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 
Cliverson Gilvan Pessoa da Silva, Juliana Rossato Santi e Silvana Zuse, pelas 6 
Técnicas presentes: Glenda Maria Bastos Félix e Aneilda Nascimento dos Santos, 7 
pelo Representante Discente: Edclei Siqueira de Oliveira (Presidente do Centro 8 
Acadêmico). Justificadas as ausências dos professores Adriana Cristina da Silva 9 
Nunes (afastada para pós-doutoramento), Carlos Augusto Zimpel Neto (afastado para 10 
doutoramento), Almeida Andrade Casseb, Marcele Regina Nogueira Pereira e Gustavo 11 
Gurgel do Amaral. Sob a presidência da chefe de Departamento, Elisangela Regina de 12 
Oliveira declarou abertos os trabalhos com os seguintes Informes: a) A chefe do 13 
departamento solicitou que todos os docentes encaminhem cópias digitais dos Diários 14 
de Classe das disciplinas ministradas no semestre 2015-2 para arquivamento; b) 15 
Solicitou ainda que todos encaminhassem os Programas/ementas das disciplinas do 16 
semestre 2016-1; c) A professora Elisangela informou a todos também que as cópias 17 
digitais das Atas das reuniões do conselho estão disponíveis no site do DARQ; d) A 18 
chefe do departamento comunicou a todos o encerramento do Edital n. 03/2016 19 
DARQ, referente ao Processo Seletivo de Monitoria 2016-1, por falta de inscritos; e) A 20 
chefe informou aos demais membros sobre a solicitação de parceria feita pelos alunos 21 
da escola estadual José Otino de Freitas para realização de uma pequena exposição 22 
em uma feira de ciências, cujo tema geral foi “Meio Ambiente”, na escola no dia 03 de 23 
junho. O presidente do CAREM, que esteve na escola durante a realização da feira, 24 
informou sobre o interesse demonstrado pelos alunos sobre Arqueologia e que a 25 
parceria, que contou com o apoio do CAREM, foi bem sucedida; f) A chefe informou 26 
sobre a solicitação de visita aos laboratórios do DARQ por uma turma de cerca de 40 27 
alunos do curso de Biologia da UNIRON, a ser realizada no dia 17 de junho deste ano. 28 
A professora Juliana Santi e a técnica Glenda Félix ficaram encarregadas de organizar 29 
e acompanhar a visita; g) A chefe do Departamento informou sobre o lançamento do 30 
livro “Cerâmicas arqueológicas da Amazônia: rumo a uma nova síntese” na cidade de 31 
Belém/PA, do qual são autoras de capítulos as docentes Elisangela Oliveira, Silvana 32 
Zuse e o professor afastado para doutoramento Carlos Augusto Zimpel; h) A chefe 33 
informou também sobre a abertura de inscrições ao Prêmio Professor Samuel 34 
Benchimol e Banco da Amazônia de empreendedorismo consciente 2016, entre os 35 
dias 01/06 a 28/08/2016, e incentivou os docentes a participarem com seus projetos; i) 36 
A professora Silvana Zuse falou sobre a abertura do Edital n. 04/2016 DARQ, 37 
referente ao processo seletivo para o Programa Institucional de Bolsas de Extensão e 38 
Cultura (PIBEC 2015). A seleção visa à substituição do bolsista Luiz Henrique Jacob 39 
de Oliveira, que assinou termo de rescisão a bolsa no dia 01/06/2016; j) A professora 40 
Silvana ainda informou a todos sobre a publicação no DOU da renovação da portaria 41 
IPHAN para pesquisa no sítio arqueológico Santa Paula e região; k) Informou também 42 
sobre a realização de etapa de campo no sambaqui Monte Castelo, localizado na 43 
região do Guaporé, pela equipe do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade 44 
de São Paulo com apoio do DARQ e participação do docente afastado para 45 
doutoramento Carlos Zimpel, até o dia 08/07; l) A chefe do DARQ informou ao 46 
conselho sobre a saída do CONDEP do membro discente, eleito por seus pares, Luiz 47 
Henrique Jacob de Oliveira. O próprio discente solicitou desligamento e o CAREM foi 48 
informado da necessidade de realizar novas eleições para a representação discente 49 
no CONDEP. Passados todos os informes iniciou-se os assuntos da Pauta: 1) 50 
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Homologação da Ordem de Serviço ad referendum n. 10/DARQ/UNIR 2016 que 51 
designa as professoras Juliana Rossato Santi (presidente), Valéria Cristina F. 52 
Silva (membro) e Elisangela Regina de Oliveira (membro) para compor a 53 
Comissão de Avaliação dos projetos de pesquisa dos alunxs matriculados na 54 
disciplina ARQ30035 Trabalho de Conclusão de Curso I no semestre 2016-1: O 55 
Conselho aprovou a homologação da ordem de serviço por unanimidade; 2) 56 
Aprovação da Ordem de Serviço n. 11/DARQ/UNIR 2016 que designa as 57 
professoras Silvana Zuse (presidente), Juliana Rossato Santi (membro titular), 58 
Elisangela Regina de Oliveira (membro titular) e Valéria Cristina F. Silva (membro 59 
suplente) para compor a Comissão de Seleção de bolsistas para o Projeto de 60 
Extensão "Arqueologia e comunidades no rio Madeira, Porto Velho/Rondônia", 61 
de acordo com o disposto no Edital n. 04 DARQ/UNIR, de 08 de junho de 2016: A 62 
ordem de serviço foi homologada pelo conselho; 3) Parecer aos projetos de 63 
pesquisa dxs alunxs matriculados na disciplina TCCI no semestre 2016-1: A 64 
professora Juliana apresentou, enquanto presidente da comissão de avaliação, os 65 
pareceres aos projetos e todos os presentes aprovaram o designado pela comissão de 66 
acordo com os pareceres abaixo relacionados: 67 
Projetos deferidos para a Disciplina TCCI 68 

1 Nome do Aluno(a): Aldinéia Rodrigues dos Santos 69 
Título do projeto: Análises das gravuras rupestres do sítio CPRM2: um olhar 70 
para o passado 71 
Orientador(a): Valéria C. F. Silva 72 
Situação: Deferido 73 

2 Nome do Aluno(a): Jackeline de Fátima Nakatani 74 
Título do projeto: Museu como instituição de preservação e guarda da cultura 75 
brasileira: o caso da comunidade de Nazaré 76 
Orientador(a): Marcele Regina Nogueira Pereira 77 
Situação: Deferido 78 

3 Nome do Aluno(a): Gegliane Neves da Silva 79 
Título do projeto: Análise iconográfica da cerâmica Barrancóide no sítio Santa 80 
Paula 81 
Orientador(a): Silvana Zuse 82 
Situação: Deferido 83 

Pareceres dos Projetos indeferidos e condicionados para a Disciplina TCCI 84 
1 Nome do Aluno(a): Eldissandra Toscano de Souza 85 

Título do projeto: Patrimônio cultural ribeirinho na visão das crianças da 86 
escola municipal de Nazaré 87 
Orientador(a): Mara Genecy Centeno Nogueira (Departamento de História) 88 
Parecer: o projeto passará por reformulação devido à mudança na orientação 89 
e deverá ser apresentado a professora Juliana Santi, docente responsável pela 90 
disciplina TCCI no semestre 2016-1, com prazo até 23 de junho de 2016 91 
Situação: Deferido com condicionante 92 

2 Nome do Aluno(a): Erico Nery dos Santos 93 
Título do projeto: Levantamento bibliográfico dos registros rupestres 94 
encontrados durante os trabalhos de licenciamento ambiental e como eles 95 
foram tratados 96 
Orientador(a): sem orientador(a) 97 
Parecer: o projeto não possui declaração de aceite de orientação e segundo 98 
análise da comissão não está estruturado e formulado enquanto projeto de 99 
pesquisa 100 
Situação: Indeferido 101 
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4) Homologação do parecer do professor Cliverson Gilvan Pessoa da Silva sobre 102 
o Projeto de Recepção aos Calouros 2016-1, coordenado pela professora Valéria 103 
Silva: O parecer favorável do professor Cliverson foi lido e aprovado por unanimidade; 104 
5) Análise da consulta da pesquisadora Cristina Holanda sobre a possibilidade 105 
de fazer parte do quadro de servidores da UNIR por meio de redistribuição de 106 
vagas: a pesquisadora em questão foi aprovada em 3º lugar no concurso público 107 
destinado ao setor de estudos “Patrimônio Histórico e Desenvolvimento” para o curso 108 
de Bacharelado em História da Universidade Federal do Cariri (UFCA). Ela consultou a 109 
professora Marcelle sobre a possibilidade de se tornar servidora da UNIR por meio de 110 
redistribuição de vagas, sendo que a professora Marcelle submeteu tal consulta ao 111 
CONDEP. Por unanimidade o conselho deliberou sobre a impossibilidade desta 112 
redistribuição por não haver código de vagas disponível no DARQ e pelo fato da 113 
pesquisadora não ser arqueóloga, pois a demanda mais urgente do departamento é 114 
por mais professores com formação em Arqueologia; 6) Apresentação da 115 
reformulação do quadro de disciplinas a serem ofertadas no Período 2016-1: A 116 
professora Valéria explicou que, devido a problemas ocasionados pelo fato da DIRCA 117 
não ter efetuado o cadastramento da nova matriz curricular do curso no sistema 118 
SINGU, foi necessário reestruturar o quadro de distribuição das disciplinas para o 119 
semestre 2016-1. Para conseguir lançar as disciplinas no sistema, de modo que os 120 
alunos pudessem realizar suas matrículas, a professora Valéria informou que utilizou 121 
algumas disciplinas das matrizes anteriores (2009 e 2010) para efetuar o cadastro de 122 
oferta no sistema. Desta forma, o quadro de disciplinas no semestre 2016-1 ficou com 123 
a configuração abaixo: 124 

1º Período 

Disciplina Docente responsável 

ARQ30076 Introdução à Geologia (60h) Valéria Silva 

ARQ30082 Introdução à Arqueologia (80h) Elisangela Oliveira 

ARQ30052 Pré-História Geral (40h) + ARQ30008 Pré-
História da América (40h) 

Juliana Santi 

ARQ30083 Português Instrumental (60h) Solicitar professor(a) 

ARQ30050 Filosofia (60h) Solicitar professor(a) 

ARQ30077 Ecologia da Amazônia (60h) Almeida Casseb 

2º Período 

Disciplina Docente responsável 

ARQ30051 História da Arqueologia (80h) Eduardo Bespalez 

ARQ30078 Antropologia Cultural e Etnográfica (60h) Eduardo Bespalez 

ARQ30086 História da Amazônia (60h) Gustavo Amaral 

ARQ30005 Metodologia Científica (60h) Valéria Silva 

ARQ30018 Gestão e Preservação do Patrimônio (80h) Marcelle Pereira 

ARQ30080 Estatística (60h) Solicitar professor(a) 

4º Período 

Disciplina Docente responsável 

ARQ30051 História da Arqueologia (80h) Valéria Silva 

ARQ30018 Gestão e Preservação do Patrimônio (40h) Marcelle Pereira 

ARQ30034 Arqueologia Amazônica (80h) Silvana Zuse 

ARQ30005 Metodologia Científica (60h) Valéria Silva 

ARQ30016 Arqueologia Histórica (80h) Cliverson Pessoa 

ARQ30109 Geoarqueologia (60h) Gustavo Amaral 

8º Período 

Disciplina Docente responsável 

ARQ30108 Arqueologia Amazônica II (60h) Cliverson Pessoa 

ARQ30113 Arqueologia de Rondônia (80h) Silvana Zuse 
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ARQ30035 TCCI (60h) Juliana Santi 

ARQ30115 TCCII (100h) Elisangela Oliveira 

Todos aprovaram a reestruturação do quadro de ofertas de disciplinas para o 125 
semestre 2016-1; 7) Manifestação do DARQ com relação a denúncia de 126 
destruição do sítio Anta Atirada I: o senhor Carlos Cesar Neves da Silva, presidente 127 
do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) de Rolim de Moura, encaminhou 128 
ao DARQ o Ofício Circular nº 001/2016-CMPC, de 06 de maio de 2016, em que faz 129 
denuncia de depredação do sítio arqueológico Anta Atirada I, registrado pela 130 
arqueóloga Maria Coimbra no município de Rolim de Moura. O documento foi 131 
endereçado também a vários órgãos públicos municipais, estaduais e federais 132 
responsáveis por zelar pelo patrimônio cultural e arqueológico (prefeitura e câmara 133 
municipal, SEJUCEL, IPHAN, Ministério Público). Em análise ao documento este 134 
conselho decidiu que o DARQ deve redigir resposta apoiando ações de preservação 135 
do referido sítio arqueológico pelos órgãos competentes; 8) Possibilidade da 136 
pesquisadora Claudia Cunha (MPEG/Universidade de Coimbra) ministrar cursos 137 
condensados e realizar análises específicas nos restos humanos coletados no 138 
sítio Donza e outras coleções ósseas de Rondônia: A professora Elisangela 139 
informou aos conselheiros que durante sua estada no mês de maio no Museu Goeldi, 140 
em Belém, conversou com a Dra. Claudia Cunha e que a mesma manifestou interesse 141 
em vir a Porto Velho. A professora Elisangela também fez um breve relato sobre a 142 
importância da vinda da Dra. Claudia Cunha para ministrar cursos e realizar análises 143 
em materiais ósseos identificados em Rondônia. Todos os conselheiros aprovaram e 144 
apoiaram a busca por apoio financeiro de instituições de fomento a pesquisa, como a 145 
FAPERO, para financiar a vinda da pesquisadora; 9) Cronograma para o TCC 2016-1 146 
(projetos e defesa de monografias): A chefe de departamento submeteu a todos os 147 
conselheiros o cronograma elaborado, sendo o mesmo aprovado por unanimidade: 148 

Cronograma de entrega dos Projetos e Trabalhos de Conclusão de Curso 2016-1 

Ação Período 

Encaminhar à Chefia do Departamento de Arqueologia o Projeto e o aceite do 
Orientador a fim de ser aprovado na Reunião do Conselho do DARQ 

01/06/2016 a 
08/06/2016 

Homologação pelo Departamento 09/06/2016 

Encaminhar ao Coordenador do TCC a composição das bancas examinadoras 
(4 membros), conforme indicação dos orientadores, que apresentará ao 
Departamento, para homologação (conforme Art. 18º das Normas TCC) 

08/07/2016 a 
15/07/2016 

Homologação pelo Departamento 18/07/2016 

Entrega 4 (quatro) cópias concluídas a Chefia do Departamento, com 
encaminhamento assinado pelo orientador (conforme Art. 28º das Normas TCC) 

01/08/2016 a 
15/08/2016 

Encaminhamento à biblioteca, na ocasião da entrega da monografia à Chefia do 
Departamento, uma folha de rosto do trabalho com o título, apresentando o 

assunto de que trata a monografia, através do sumário e resumo, para 
catalogação (conforme Art. 29º das Normas TCC) 

01/08/2016 a 
15/08/2016 

Encaminhamento pelo Coordenador do TCC das cópias das Monografias para 
serem entregues aos membros das bancas examinadoras (cf. Art. 19º das 

Normas TCC) 

01/08/2016 a 
15/08/2016 

Divulgação do Horário, local das Defesas das Monografias, (bem como as 
bancas examinadoras, os discentes e os títulos dos Trabalhos) junto ao site e 

mural do Departamento de Arqueologia (cf. Art. 44º das Normas TCC) 
02/09/2016 

Defesa do TCC 
07/09/2016 a 
14/09/2016 

Entregar 2 (duas) cópias impressas e outra em CD formato PDF no 
Departamento de Arqueologia, da monografia corrigida, sendo que a primeira 

será encaminhada para a biblioteca e a outra será arquivada, seguindo as 
Normas estabelecidas pela Biblioteca Central (cf. Art. 32º das Normas TCC) 

07/11/2016 a 
14/11/2016 



 
Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Núcleo de Ciências Humanas 
Departamento de Arqueologia 

 
10) Aprovação de endosso institucional emitido por ad referendum: a chefe 149 
informou que foi solicitado ao DARQ, em caráter de urgência, a emissão de endosso 150 
institucional para o “Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico da Rodovia 151 
Federal BR-429/RO, no trecho entre os municípios de Alvorada D’Oeste e Costa 152 
Marques/RO”, que objetiva realizar atividades de salvamento, monitoramento e 153 
análises laboratoriais de materiais arqueológicos, Educação Patrimonial e sinalização 154 
do complexo arqueológico Tarilândia. O empreendimento em questão é 155 
responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e 156 
as atividades de pesquisa arqueológica serão executadas sob a coordenação técnica 157 
do arqueólogo Me. Fernando Alexandre Soltys e execução da empresa Arcadis. A 158 
urgência se explica pelo prazo para protocolar no IPHAN o pedido de portaria de 159 
pesquisa. Colocado em votação, todos os presentes aprovaram o endosso 160 
institucional ad referendum ao projeto por entenderem ser o mesmo de grande 161 
importância para o desenvolvimento da pesquisa arqueológica em Rondônia e para o 162 
envolvimento dos alunos do curso em atividades de laboratório uma vez que a 163 
empresa fará seleção de estagiários para atuarem na análise do material 164 
arqueológico. Nada mais havendo a tratar, eu, Aneilda N. dos Santos, técnica 165 
administrativa da UNIR, lavro a presente Ata que foi lida, aprovada, e assinada 166 
conforme lista de presença. 167 




