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Ata da Reunião Ordinária do Conselho do Departamento de Arqueologia 1 

Às 14h30min do dia quatorze de julho 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, Cliverson Gilvan 5 
Pessoa da Silva, Juliana Rossato Santi, e Silvana Zuse, pela Técnica presente: 6 
Glenda Maria Bastos Félix, pelo Representante Discente: Edclei Siqueira de Oliveira 7 
(Presidente do Centro Acadêmico). Justificadas as ausências dos professores Adriana 8 
Cristina da Silva Nunes (afastada para pós-doutoramento), Carlos Augusto Zimpel 9 
Neto (afastado para doutoramento), Eduardo Bespalez (em trabalho de campo), 10 
Marcele Regina Nogueira Pereira e Gustavo Gurgel do Amaral (ambos em gozo de 11 
férias) e da técnica Aneilda Nascimento dos Santos (executando tarefa administrativa). 12 
Sob a presidência da chefe de Departamento, Elisangela Regina de Oliveira declarou 13 
abertos os trabalhos com os seguintes Informes: a) a chefe do DARQ disponibilizou 14 
aos conselheiros o Memorando n. 93/2016/PROGRAG que informa sobre a publicação 15 
da Portaria n. 297 de 07 de julho de 2016, publicada no DOU n. 131, segunda-feira, 16 
dia 11 de julho de 2016, p. 14, de Reconhecimento do Curso de Arqueologia pelo 17 
MEC. Além disso, lembrou os presentes que enviou a todos por e-mail cópia PDF 18 
desta portaria, disponibilizada pela PROGRAD; b) A professora Elisangela informou 19 
que a técnica Aneilda Nascimento dos Santos entrará em férias a partir do dia 16 de 20 
julho do corrente; c) A professora Elisangela também lembrou a todos os prazos para 21 
encaminhamento e posterior homologação por este Conselho da lista dos membros 22 
das bancas de defesa dos TCC’s no semestre em curso de acordo com o cronograma 23 
aprovado na reunião do CONDEP do mês de junho; d) A professora Elisangela 24 
informou a homologação da aprovação da avaliação do segundo ano do estágio 25 
probatório dos professores Eduardo Bespalez, Juliana Santi e Silvana Zuse pelo 26 
Conselho do Núcleo de Ciências Humanas em reunião realizada no dia 07 de julho. 27 
Passados todos os informes iniciou-se os assuntos da Pauta: 1) Construção do 28 
prédio da Reserva Técnica dos acervos arqueológicos pelos consórcios das 29 
UHE’s Santo Antônio e Jirau: a professora Elisangela lembrou que os alunos do 30 
curso fizeram duas manifestações públicas referentes ao protelamento do início da 31 
construção do prédio da reserva técnica, acordado entre a UNIR e os consórcios 32 
desde 2013. A primeira manifestação ocorreu na frente do prédio da UNIR Centro no 33 
dia 14 de junho, sendo que na ocasião os alunos foram recebidos pelo Chefe de 34 
Gabinete e pela engenheira responsável pelo setor na UNIR para uma reunião na qual 35 
foram informados que os consórcios ainda não cumpriram com suas atribuições na 36 
entrega do projeto final do prédio. No dia 15 de junho os alunos se manifestaram 37 
novamente, desta vez no Campus José Ribeiro Filho e com cobertura da mídia local 38 
(TV Globo e ASCOM-UNIR). No próprio dia 14 de junho a chefe do DARQ protocolou 39 
na Reitoria a entrega do Memorando n. 58-2016 DARQ no qual solicita informações 40 
sobre o andamento do Processo n. 23118.000145/2012-31 e reitera a importância e a 41 
necessidade da efetiva construção da Reserva Técnica para a Arqueologia 42 
rondoniense. Em resposta a Reitoria encaminhou ao Departamento cópia do Ofício n. 43 
331/2016/GR/UNIR de 17 de junho de 2016, endereçado a Santo Antônio Energia 44 
(SAE), no qual são solicitadas informações sobre o andamento do processo. A chefe 45 
do DARQ explicou que, segundo a reitoria, até o momento não houve resposta por 46 
parte da SAE. Em razão desta situação o conselho deliberou que o Departamento 47 
deve se manifestar frente ao Ministério Público Federal solicitando reunião com o 48 
procurador Raphael Luis Pereira Bevilaqua para decidir que ações devem ser 49 
tomadas, assim como solicitar apoio público a construção do prédio da reserva técnica 50 
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por parte da Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB), do Movimento dos Atingidos 51 
por Barragens (MAB) e demais instituições que atuem na defesa do patrimônio 52 
cultural. A chefe do DARQ informou que encaminhará Ofício ao procurador Raphael 53 
Luis Pereira Bevilaqua solicitando agendamento de reunião para o mais breve 54 
possível. 2) Homologação da Resolução ad referendum n. 1/DARQ/UNIR 2016 da 55 
chefe do DARQ que aprovou a banca examinadora do Trabalho de Conclusão de 56 
Curso da aluna Natiele Souza, cuja defesa ocorreu no dia 27 de junho de 2016: 57 
Compuseram a banca as professoras Ma. Marcelle Pereira (orientadora), Dra. Juliana 58 
Rossato Santi (membro titular), Ma. Valéria Cristina F. Silva (membro titular) e Ma. 59 
Elisangela Regina de Oliveira (membro suplente). O Conselho aprovou a homologação 60 
por unanimidade; 3) Homologação da banca examinadora do Trabalho de 61 
Conclusão de Curso da aluna Eunice Coelho da Conceição, cuja defesa ocorrerá 62 
dia 27 de julho de 2016 às 14h no Auditório da UNIR Centro: Membros da banca: 63 
Dr. Clarides Henrich de Barba (orientador), Me Cliverson Gilvan Pessoa da Silva 64 
(membro titular), Dr. Alexandre Pacheco (membro titular) e Dr. Almeida Andrade 65 
Casseb (membro suplente). O Conselho aprovou a composição da banca por 66 
unanimidade; 4) Afastamento, com ônus parcial a instituição, do Prof. Eduardo 67 
Bespalez no período de 8 a 18 de julho do corrente: O docente realizará atividades 68 
de campo referentes ao projeto de pesquisa “Arqueologia e Etnoarqueologia na Terra 69 
Indígena Lalima, Miranda/MS”, tal qual programado no Plano Anual de Atividades 70 
Docentes. O Conselho aprovou o afastamento por unanimidade; 5) Homologação 71 
dos pedidos de diárias dos docentes Eduardo Bespalez, Silvana Zuse e Juliana 72 
Rossato Santi. As diárias solicitadas referem-se ao período de 10 a 29 de outubro de 73 
2016 para as atividades de campo do sítio escola Santa Paula. O Conselho aprovou a 74 
concessão das diárias por unanimidade considerando o deliberado na reunião 75 
departamental do dia 08 de abril que aprovou o uso do total das diárias destinadas ao 76 
DARQ em 2016 (R$ 4.433,33) prioritariamente para as diárias de docentes e técnicos 77 
durante as disciplinas de campo; 6) Homologação da Ordem de serviço ad 78 
referendum n. 12/DARQ/UNIR 2016 que designa a professora Juliana Rossato 79 
Santi como parecerista a proposta de evento intitulado "I Ciclo de Debates em 80 
Arqueologia: a atuação dos arqueólogos em Rondônia": o Conselho aprovou a 81 
homologação por unanimidade; 7) Proposta dos professores Cliverson Silva e 82 
Silvana Zuse para realização de evento intitulado "I Ciclo de Debates em 83 
Arqueologia: a atuação dos arqueólogos em Rondônia": o professor Cliverson 84 
Silva apresentou a proposta do evento, a ser realizado no dia 26/07 em comemoração 85 
ao Dia do Arqueólogo no Brasil, destacando a importância dos temas a serem 86 
debatidos. O evento contará como convidados a ministrar palestras representantes do 87 
DARQ-UNIR, IPHAN e discentes egressos deste curso. O Conselho aprovou a 88 
institucionalização do evento por unanimidade; 8) Homologação do parecer da 89 
professora Juliana Rossato Santi a proposta de evento intitulado "I Ciclo de 90 
Debates em Arqueologia: a atuação dos arqueólogos em Rondônia": a professora 91 
Juliana apresentou seu parecer elogiando a iniciativa dos colegas e destacando a 92 
importância da discussão dos temas abordados pelo evento e também o necessário 93 
fortalecimento a proposição de atividades que visem melhorias no processo de 94 
execução e avaliação das pesquisas arqueológicas. A professora ainda sugere que 95 
esse Ciclo de Debates torne-se anual. O Conselho aprovou o parecer por 96 
unanimidade; 9) Lista prévia de disciplinas ofertadas por outros Departamentos 97 
da UNIR que o DARQ aprova como equivalentes às disciplinas Complementares 98 
da Grade Curricular do curso de Arqueologia: Considerando o anteriormente 99 
deliberado e aprovado nas reuniões departamentais dos dias 08 de abril e 05 de maio 100 
do corrente, o Conselho aprova por unanimidade que as disciplinas aqui relacionadas 101 
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sejam consideradas equivalentes às Disciplinas Complementares deste curso: do 102 
Curso de Filosofia: Metodologia Científica (60h), Filosofia da Educação I (80h), 103 
Filosofia da Educação II (80h), Sociologia da Educação (80h) e Psicologia da 104 
Educação (80h); do Curso de Informática: Gerência de Projetos (60h); 10) 105 
Atualização do Orçamento 2016 e dos gastos do DARQ até o momento: a chefe 106 
do departamento apresentou a planilha orçamentária disponibilizada pelo NCH com o 107 
valor total (R$ 13.315,00) que coube a cada departamento após o rateio por igual da 108 
verba do Núcleo, bem como os gastos que foram empenhados até o presente pelo 109 
DARQ. O valor total de R$ 11.680,09 foi empenhado na aquisição de mobiliário e 110 
equipamentos eletrônicos, sendo assim, o DARQ ainda conta com um saldo de R$ 111 
1.634,91. O Conselho aprovou por unanimidade a prestação de contas; 11) 112 
Requerimento da aluna Laura Suriel Viana Barros: a professora Valéria Silva leu o 113 
requerimento da discente, no qual ela solicita que seja informada pelos outros alunos e 114 
pelos professores quando haverá aula, pois alega que esta informação não está sendo 115 
repassada a ela. Em consenso o conselho informa que todos os avisos e informações 116 
referentes às disciplinas são dados em sala de aula e que, portanto, estando a aluna 117 
presente ela sempre terá a informação disponível. O conselho deliberou que cada 118 
docente tem liberdade de administrar o andamento da disciplina e uma vez que todas 119 
as informações pertinentes são dadas em sala de aula não há o que argumentar; 12) 120 
Homologação das bancas examinadoras dos Trabalhos de Conclusão de Curso 121 
dos alunos Viviane de Brito Romano e Igor Andryanws Alves de Moura: Foi 122 
apresentada para a coordenação do TCC a composição para as seguintes bancas de 123 
avaliação de monografias de final de curso: 124 
Aluna: Viviane de Brito Romano 125 
Título do trabalho: “Variabilidade cerâmica no sítio arqueológico Garbin, Porto Velho, 126 
Rondônia” 127 
Membros da Banca: Dra. Silvana Zuse (orientadora), Ma. Angislaine Freitas Costa 128 
(membro titular), Me. Cliverson Gilvan Pessoa da Silva (membro titular) e Dra. Juliana 129 
Rossato Santi (membro suplente) 130 
Aluno: Igor Andryanws Alves de Moura 131 
Título do trabalho: “Tá osso!”: zooarqueologia nos sítios Teotônio e Garbin no rio 132 
Madeira, RO 133 
Membros da Banca: Dra. Juliana Rossato Santi (orientadora), Ma. Valéria F. Silva, 134 
(membro titular), Dra. Silvana Zuse (membro titular) e Ma. Elisangela Oliveira (membro 135 
suplente). 136 
O Conselho aprovou a composição das bancas por unanimidade; 13) Cobrança de 137 
taxa de inscrição para o evento “III Reunião da SAB Norte”: o presidente do 138 
Centro Acadêmico informou aos conselheiros que existe uma ação judicial que impede 139 
a universidade de cobrar taxa de inscrição em eventos por ela coordenados. A 140 
professora Elisangela lembrou que a universidade atua como parceira da Sociedade 141 
de Arqueologia Brasileira (SAB) na organização da III SAB Norte e que a verba 142 
advinda da taxa de inscrição será destinada a SAB e não a UNIR. Os conselheiros 143 
debateram a questão, sendo que chegaram à conclusão unanime de que não 144 
possuem as informações necessárias para deliberar a questão. Por consenso foi 145 
decidido que o DARQ deve solicitar assessoria jurídica a Procuradoria Federal que 146 
atua na UNIR para a questão e acatar o que for indicado no parecer a ser emitido pela 147 
procuradora. A chefe do DARQ se responsabilizou em tramitar este processo, 148 
solicitando o parecer da procuradoria. Nada mais havendo a tratar, eu, Elisangela 149 
Regina de Oliveira, chefe do departamento, lavro a presente Ata que foi lida, aprovada 150 
e assinada conforme lista de presença. 151 




