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Ata da Reunião Ordinária do Conselho do Departamento de Arqueologia 1 

Às 14h00min do dia onze de agosto 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, Eduardo Bespalez, Cliverson Gilvan Pessoa da Silva, 5 
Juliana Rossato Santi, Silvana Zuse, Marcele Regina Nogueira Pereira, Gustavo 6 
Gurgel do Amaral e pelas Técnicas presentes: Glenda Maria Bastos Félix e Aneilda 7 
Nascimento dos Santos, além do Representante Discente: Edclei Siqueira de Oliveira 8 
(Presidente do Centro Acadêmico). Justificadas as ausências dos professores Adriana 9 
Cristina da Silva Nunes (afastada para pós-doutoramento), Carlos Augusto Zimpel 10 
Neto (afastado para doutoramento), Almeida Andrade Casseb e Valéria Cristina 11 
Ferreira e Silva (gozando período de férias). Sob a presidência da chefe de 12 
Departamento, Elisangela Regina de Oliveira declarou abertos os trabalhos com os 13 
seguintes Informes: a) a chefe do DARQ informa a todxs sobre as defesas de TCC’s a 14 
serem realizadas neste mês de agosto: a aluna Viviane de Brito Romano, orientada 15 
pela docente Silvana Zuse, defende sua monografia no dia 12/08 no auditório da DGP, 16 
no Campus José Ribeiro Filho, e o aluno Igor Andryanws Alves de Moura, orientado 17 
pela docente Juliana R. Santi, defende seu trabalho no dia 18/08 em local a ser 18 
definido; b) A chefe de departamento divulgou, convidando todos a participar, a 19 
palestra a ser ministrada pela arqueóloga Mestre Angislaine Costa, cujo titulo é “A 20 
multifuncionalidade das vasilhas cerâmicas no sítio Ilha Dionísio, alto rio Madeira", no 21 
dia 22/08/2016 às 15h no Auditório da UNIR Centro; c) o professor Cliverson Gilvan 22 
Pessoa da Silva apresentou uma breve análise sobre o evento “I Ciclo de Debates 23 
em Arqueologia: a atuação dos arqueólogos em Rondônia”, organizado por ele no 24 
dia 26/07 no auditório do Museu Palácio da Memória Rondoniense. O professor 25 
ressaltou o sucesso do evento, contando com a participação dos alunos do curso e de 26 
egressos, e que as questões levantadas serão debatidas com um público maior 27 
durante a III SAB Norte, a ser realizada em novembro. O professor informou a todos 28 
que uma das deliberações do evento foi a estruturação da proposta de realização de 29 
um Grupo de Trabalho (GT) sobre a questão da formação profissional e a atuação dos 30 
arqueólogos na região amazônica na programação da III SAB Norte; d) A chefe do 31 
departamento informou aos conselheiros sobre as doações de 2 livros, 1 dissertação e 32 
1 periódico que o DARQ recebeu. Os livros doados foram: BARRETO, Cristiana; LIMA, 33 
Helena Pinto & JAIMES BETANCOURT, Carla (Org.). Cerâmicas Arqueológicas da 34 
Amazônia: rumo a uma nova síntese. Belém: IPHAN: Ministério da Cultura, 2016 (dois 35 
exemplares doados pelas organizadoras, são autores de capítulos as professoras 36 
Elisangela Oliveira, Silvana Zuse e o professor afastado para doutoramento Carlos 37 
Zimpel) e OTT, Carlos. Pré-História da Bahia. Salvador: Livraria Progresso Editora, 38 
1958 (exemplar doado pelo Reitor Pro Tempore Dr. Ari Miguel Teixeira Ott durante a 39 
abertura do evento “I Ciclo de Debates em Arqueologia: a atuação dos arqueólogos 40 
em Rondônia”, no dia 26/07). A dissertação de Mestrado doada foi: GARCIA, Maria 41 
Coimbra de Oliveira. Inventário dos sítios rupestres da região Centro-Leste de 42 
Rondônia. 2010. 178 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Pablo de Olavide, 43 
Porto Velho, 2010 (encaminhada pela PROGRAD ao departamento via Memorando n. 44 
229/2016/PROGRAD). Por fim, o periódico doado foi a Revista de Arqueologia, 45 
Sociedade de Arqueologia Brasileira, v. 26, n. 2, 2013 / vol. 27, n. 1, 2014, cuja doação 46 
se deu pelas organizadoras deste Dossiê, intitulado “Musealização da Arqueologia e 47 
produção acadêmica: novos problemas, novos desafios”; e) a chefe do DARQ 48 
informou os conselheiros da possibilidade de seleção de estágio para alunos de 49 
Arqueologia por parte da empresa Arcadis, responsável pelo “Programa de Gestão do 50 
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Patrimônio Arqueológico da Rodovia Federal BR-429/RO, no trecho entre os 51 
municípios de Alvorada D’Oeste e Costa Marques/RO”; f) A professora Marcelle 52 
comentou sobre a organização e os resultados da realização do evento “XVII 53 
Conferência Internacional do Movimento Internacional para uma Nova 54 
Museologia (MINON)”, sediado na comunidade de Nazaré entre os dias 03 e 07 de 55 
agosto. Foram realizadas 15 oficinas com temáticas de artes, memória e cultura, além 56 
da apresentação de 20 comunicações avulsas. Também informou que durante este 57 
evento a nova diretoria do MINON foi eleita e que ela assumiu a vice-presidência da 58 
nova gestão, que tem como presidente o pesquisador Mário Chagas; g) a professora 59 
Marcelle também informou sobre sua participação no evento “I Seminário Povos 60 
Ribeirinhos da Amazônia: educação e pesquisa em diálogo”, organizado pela 61 
pesquisadora do MPEG Helena Quadros em parceria com a UFPA. O evento será na 62 
cidade de Belém, entre os dias 23 e 24 de agosto, e a professora Marcelle falará sobre 63 
o PROEP; h) a professora Juliana informou que será realizada, ainda este mês, uma 64 
Audiência Pública com a empresa Santo Antônio Energia sobre a implantação das 65 
novas turbinas na UHE Santo Antônio. A operação das novas turbinas ocasionará o 66 
aumento na quota original do lago da usina, o que alagará novas áreas ao longo do 67 
empreendimento. Passados todos os informes iniciou-se os assuntos da Pauta: 1) 68 
Construção do Prédio da Reserva Técnica: dando continuidade à comunicação 69 
estabelecida com a Reitoria referente ao andamento do Processo n. 70 
23118.000145/2012-31, que foi discutida na Reunião Ordinária do mês de julho, a 71 
professora Elisangela Oliveira comunicou aos demais membros do conselho que foi 72 
encaminhado a Reitoria, no dia 29 de julho, o Memorando n. 71/2016/DARQ no qual é 73 
solicitado que o DARQ seja copiado em todas as correspondências referentes à 74 
construção da reserva técnica, bem como formalmente informado do atual estágio das 75 
tratativas entre a universidade e os consórcios responsáveis pela obra. A professora 76 
Elisangela explicou que tal pedido se deu em razão do departamento não ter recebido 77 
cópia da resposta ao Ofício n. 331/2016/GR/UNIR, de 17 de junho, endereçado ao 78 
gerente de sustentabilidade da Santo Antônio Energia (SAE), sendo que o magnífico 79 
reitor comunicou aos presentes durante sua fala na cerimônia de abertura do “I Ciclo 80 
de Debates em Arqueologia: a atuação dos arqueólogos em Rondônia”, no dia 26/07, 81 
que a SAE havia entregue o projeto executivo da obra. Segundo a chefe do 82 
departamento, esta notícia motivou o envio do Memo. n. 71/2016/DARQ exatamente 83 
para que o DARQ possa acompanhar de perto o desenrolar das tratativas e que neste 84 
documento há também o convite para que um representante da reitoria estivesse 85 
presente a esta reunião do CONDEP para sanar eventuais dúvidas dos conselheiros 86 
com relação ao processo. Todavia, como não recebemos resposta a este memorando, 87 
o conselho deliberou que deve ser solicitada reunião com representantes da reitoria. 88 
Ainda com relação a este assunto, seguindo a deliberação da Reunião Ordinária do 89 
dia 14/07, a chefe informou que foi enviado no dia 18 de julho o Ofício n. 90 
11/2016/DARQ ao Ministério Público Federal solicitando reunião com o procurador 91 
Raphael Luis Pereira Bevilaqua para discutir sobre orientações acerca de ações para 92 
assegurar a construção do prédio por parte dos consórcios das usinas e que até o 93 
momento está no aguardo de resposta ao documento; 2) Homologação da Ordem de 94 
serviço ad referendum n. 13/DARQ/UNIR 2016 que designa o professor Cliverson 95 
Gilvan Pessoa da Silva como parecerista ao relatório parcial do “Projeto 96 
Arqueologia e Comunidades”, coordenado pela professora Silvana Zuse: o 97 
CONDEP aprovou por unanimidade a Ordem de Serviço; 3) Homologação do 98 
parecer do professor Cliverson Gilvan Pessoa da Silva ao relatório parcial do 99 
“Projeto Arqueologia e Comunidades”, coordenado pela professora Silvana 100 
Zuse: o parecer favorável ao relatório foi lido e aprovado por todos; 4) Avaliação do 101 
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período a ser ministrada, de forma concentrada, a disciplina ARQ30080 102 
Estatística (60h), cujo responsável é o Prof. Norton Caetano (Departamento de 103 
Matemática), para os alunos do 2º Período: a professora Elisangela perguntou aos 104 
docentes presentes se alguém havia concluído suas disciplinas de modo a ceder seu 105 
horário para que a disciplina Estatística pudesse ser iniciada, como programado, de 106 
forma concentrada. O professor Gustavo disse que as aulas da disciplina ARQ30086 107 
História da Amazônia (60h) seriam concluídas na próxima segunda-feira e que o 108 
professor Norton poderia já assumir os dois primeiros períodos de terça-feira. Desta 109 
forma, ficou acordado que a disciplina Estatística, a partir do dia 16/08, ocupará os 110 
dois primeiros tempos de aula e que a partir do dia 22/08 ocupará os quatro tempos de 111 
aula das segundas-feiras; 5) Avaliações dos discentes do DARQ nos seminários 112 
PIBIC: a professora Elisangela consultou o conselho sobre quais medidas o DARQ 113 
poderia adotar para contestar a reprovação do aluno Robson Rogério Ravani na 114 
avaliação do projeto PIBIC 2015-2016, e pediu que os professores orientadores 115 
relatassem como tem sido as arguições dos seminários PIBIC. O professor Eduardo 116 
comentou sobre as apresentações e questionou o resultado das avaliações tendo em 117 
vista que os avaliadores não são arqueólogos, as professoras Silvana Zuse e Juliana 118 
Santi também fizeram diversos comentários com relação às notas dadas aos trabalhos 119 
apresentados pelos alunos da Arqueologia e também não concordaram com as 120 
justificativas apresentadas pelos pareceristas, pois fica claro através da argumentação 121 
apresentada que os mesmos não entenderam os objetivos propostos pelos trabalhos 122 
de pesquisa dos alunos. Segundo foi apurado pela professora Juliana, orientadora do 123 
aluno Robson Ravani, a PROPESq informou que não há possibilidade de recurso ao 124 
resultado da nota através de uma reavaliação do trabalho do discente. A professora 125 
Marcelle e o professor Gustavo se manifestaram no sentido de repudiar esta 126 
orientação, pois se o trabalho não foi devidamente avaliado deve sim caber recurso, 127 
ainda mais se esta avaliação falha reprovou o aluno. Após deliberação ficou decidido, 128 
pelos membros do CONDEP, que serão encaminhados dois documentos a PROPESQ 129 
contestando os resultados das avaliações e solicitando que o trabalho do aluno 130 
Robson Ravani seja reavaliado por um arqueólogo. Um documento será redigido pela 131 
orientadora, professora Juliana Santi, e o outro será resultado de redação conjunta 132 
dos membros deste conselho, com o objetivo de endossar a solicitação de reavaliação 133 
da carta da professora Juliana, além de expor àquela pró-reitoria as dificuldades pelas 134 
quais os trabalhos do DARQ tem passado durante os seminários PIBIC dos últimos 135 
anos. Nada mais havendo a tratar, eu, Aneilda N. dos Santos, técnica administrativa 136 
da UNIR, lavro a presente Ata que foi lida, aprovada, e assinada conforme lista de 137 
presença. 138 




