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Ata da Reunião Ordinária do Conselho do Departamento de Arqueologia 1 

Às quatorze horas do dia dezessete de outubro de dois mil e dezesseis, reuniram-se 2 
na sala do Departamento de Arqueologia (DARQ) da Fundação Universidade Federal 3 
de Rondônia (UNIR) os Conselheiros representados pelos Docentes presentes: 4 
Elisangela Regina de Oliveira, Eduardo Bespalez, Juliana Rossato Santi, Marcele 5 
Regina Nogueira Pereira, Silvana Zuse e Valéria Cristina Ferreira e Silva; pelas 6 
Técnicas presentes: Glenda Maria Bastos Félix e Aneilda Nascimento dos Santos e 7 
pelas representantes discentes: Maria Lucia de Oliveira e Catarina de Oliveira. 8 
Justificadas as ausências dxs professorxs Adriana Cristina da Silva Nunes (afastada 9 
para pós-doutoramento), Carlos Augusto Zimpel Neto (afastado para doutoramento), 10 
Almeida Andrade Casseb, Cliverson Pessoa e Gustavo Gurgel do Amaral. Estavam 11 
presentes o Presidente do Centro Acadêmico: Edclei Siqueira de Oliveira e as 12 
Discentes: Gegliane Neves da Silva, Fernanda Mendonça Brasil, Deise Lemos 13 
Carvalho, Aldinéia Rodrigues dos Santos e Wanessa Araújo de Matos. Sob a 14 
presidência da chefe de Departamento, Elisangela Regina de Oliveira declarou abertos 15 
os trabalhos com os seguintes Informes: A) a chefe do departamento lembrou a todxs 16 
que o início da III SAB Norte se aproxima e sugeriu que xs alunxs fossem dispensadxs 17 
das aulas para participarem do evento, sendo que a participação dos mesmos poderia 18 
ser computada como atividade extra classe; B) a chefe Elisangela e a professora 19 
Silvana lembraram também que a exposição “Memórias do rio, paisagens no Madeira” 20 
será aberta no dia 07 de novembro e convidaram todxs a prestigiar o evento; C) a 21 
chefe Elisangela informou a todxs que os seguintes móveis novos, solicitados no início 22 
do ano, foram entregues ao DARQ: duas poltronas e um armário alto fechado; D) a 23 
chefe Elisangela informou que a disciplina Espanhol Instrumental, cursada pelo 24 
discente Robson Rogério Ravani em caráter de acompanhamento especial com a 25 
Professora Juliana Bevilacqua Maioli (Departamento de Línguas Estrangeiras), foi 26 
finalizada e que o discente obteve aprovação com nota final 90 (noventa); E) a chefe 27 
Elisangela informou que recebeu o Memorando n. 170/PROPESQ de 03 de outubro de 28 
2016, no qual consta a manifestação daquela pró-reitoria com relação ao Memorando 29 
n. 87/2016/DARQ solicitando reavaliação do Relatório Final PIBIC 2015-2016 do aluno 30 
Robson Rogério Ravani. A PROPESQ informa que o relatório será reavaliado por um 31 
consultor do Comitê Técnico Científico da área de Ciências Humanas e Sociais II; F) a 32 
professora Silvana Zuse informa que recebeu em nome do DARQ doação de um 33 
exemplar do livro “A arqueologia da São Paulo Oitocentista - Paranapiacaba” das 34 
mãos da autora, professora Claudia Regina Plens (Universidade Federal de São Paulo 35 
/ UNIFESP). O volume será adicionado ao acervo do Centro de Documentação. 36 
Passados todos os informes iniciou-se os assuntos da Pauta: 1) Destinação das 37 
doações a serem recebidas provenientes do Endosso fornecido para o “Projeto 38 
de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Complexo Industrial 39 
Agrocortex Madeiras do Acre Florestal LTDA, Manoel Urbano - Acre”: o CONDEP 40 
deliberou que o valor de R$ 2.800,00 deverá ser revertido na doação de materiais, 41 
bens de consumo e equipamentos a serem utilizados para o desenvolvimento das 42 
disciplinas de campo a serem realizadas no mês de novembro no sítio Santa Paula. 43 
Os docentes responsáveis pelas disciplinas, professorxs Juliana e Eduardo, 44 
organizarão a lista das necessidades. APROVADO; 2) Solicitação de registro de 45 
atividades docentes por parte da professora Adriana Nunes: para compor seu 46 
relatório anual de atividades a professora Adriana encaminhou por e-mail cópia dos 47 
artigos, certificados de participação em eventos, projetos de pesquisa e demais 48 
atividades realizadas durante o ano de 2016 em seu pós-doutorado, intitulado 49 
“Triagem de microrganismos com potencial para controle de fitopatógenos e 50 
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diversidade microbiana funcional em amostras de solos de pasto e de florestas da 51 
bacia do rio Mutum Paraná – Rondônia”, na Universidade Federal de Viçosa. O 52 
conselho APROVOU o relatório da professora Adriana Nunes; 3) Entrega dos diários 53 
físicos na DIRCA: a professora Elisangela explicou que foi informada pela DIRCA que 54 
os prazos constituídos no Calendário Acadêmico para entrega dos diários físicos 55 
deverão ser respeitados, pois ficou estabelecido que a partir do semestre 2016-2 será 56 
encaminhada para a PROGRAD a lista dos professores inadimplentes na entrega dos 57 
diários e que os mesmos responderão por processo administrativo. Tais medidas 58 
serão adotadas em resposta aos relatórios da Auditoria Interna, que indicam grandes 59 
atrasos e mesmo a não entrega dos documentos. Por fim a professora Elisangela 60 
lembrou os docentes da necessidade da entrega de cópia digital dos diários ao 61 
departamento; 4) Aprovação dos planos/programas das disciplinas do semestre 62 
letivo 2016-2: na Reunião Ordinária do NDE de 06/10/2016 foram aprovados os 63 
planos/programas entregues pelos docentes responsáveis pelas seguintes disciplinas: 64 
ARQ30126 Introdução à História (60h) Profa. Veronica Aguiar (DHIST) 
ARQ30130 Introdução à Antropologia (80h) Prof. Eduardo Bespalez 
ARQ30129 História da Arqueologia (80h) Profa. Valéria Silva 
ARQ30137 Teoria Arqueológica (80h) Profa. Valéria Silva 
ARQ30133 Arqueologia Amazônica I (80h) Profa. Silvana Zuse 
ARQ30135 Arqueologia Histórica (80h) Prof. Cliverson Pessoa da Silva 
ARQ30134 Arqueologia Brasileira I (80h) Prof. Cliverson Pessoa da Silva 
ARQ30138 Arqueologia da Paisagem (60h) Profa. Juliana Santi 
ARQ30139 Bioarqueologia (60h) Profa. Juliana Santi 
Disciplina Complementar Prática de Campo (60h) Profa. Juliana Santi 
ARQ30145 Prática de Campo I (80h) Prof. Eduardo Bespalez 
ARQ30146 Práticas de Laboratório em Arqueologia I (80h) Profa. Silvana Zuse 
ARQ30112 Etnoarqueologia (60h) Prof. Eduardo Bespalez 
ARQ30035 Trabalho de Conclusão de Curso I (60h) Profa. Valéria Silva 
Os conselheiros APROVAM a deliberação do Núcleo Docente Estruturante, que 65 
aprovou os programa/ementas; 5) Requerimentos discentes feitos fora dos prazos 66 
estabelecidos no Calendário Acadêmico B: no início do semestre 2016-2 vários 67 
alunos perderam os prazos estabelecidos no Calendário B para entrega de 68 
requerimentos de trancamento e/ou reintegração de matrículas. O NDE, reunido no dia 69 
06/10/2016, deliberou sobre a questão e aprovou todos os requerimentos. O conselho 70 
APROVOU por unanimidade a deliberação do NDE. Assim sendo, homologam-se os 71 
requerimentos feitos fora dos prazos de acordo com a tabela abaixo: 72 

Nome do aluno Matrícula Requerimento 

Rosane Bentes Fernandes 200921088 
Reintegração de matrícula 
ARQ30035 TCCI 
ARQ30138 Arqueologia da Paisagem 

Maria Isabel M. de Souza Gomes 200921092 Reintegração de matrícula 
ARQ30115 TCCII 

Joice Loureiro Hermínio 201020448 
Reintegração de matrícula 
ARQ30115 TCCII 
ARQ30138 Arqueologia da Paisagem 

Francisco Kelvim Nobre da Silva 201520462 

Reintegração de matrícula 
ARQ30126 Introdução à História 
ARQ30133 Arqueologia Amazônica I 
ARQ30134 Arqueologia Brasileira I 
ARQ30135 Arqueologia Histórica 
ARQ30137 Teoria Arqueológica 

Francisco Freitas Vieira 201020517 Reintegração de matrícula 
ARQ30115 TCCII 
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Emerson Brito da Silva 201610865 

Reintegração de matrícula 
ARQ30126 Introdução à História 
ARQ30129 História da Arqueologia 
ARQ30130 Introdução à Antropologia 
ARQ30132 Metodologia Científica 
ARQ30128 História da Amazônia 
ARQ30131 Matemática e Estatística 

Tatiana Dias de Araujo C. Atlântica 201520545 

Reintegração de matrícula 
ARQ30126 Introdução à História 
ARQ30133 Arqueologia Amazônica I 
ARQ30134 Arqueologia Brasileira I 
ARQ30135 Arqueologia Histórica 
ARQ30137 Teoria Arqueológica 

Robson Rogério Ravani 201120043 Reintegração de matrícula 
ARQ30115 TCCII 

Sandro de Jesus Pinheiro 201020514 Reintegração de matrícula 
ARQ30115 TCCII 

Carina Letícia Campos Santos 201020548 Reintegração de matrícula 
ARQ30115 TCCII 

Simone Candido Tenório 201020552 Reintegração de matrícula 
ARQ30115 TCCII 

Isaias Andrade da Costa 201020556 Reintegração de matrícula 
ARQ30115 TCCII 

Deusimar Prestes da Silva 201020565 
Reintegração de matrícula 
ARQ30115 TCCII 
ARQ30138 Arqueologia da Paisagem 

João Carlos Coqueiro 201520473 Trancamento geral de matrícula 

Andreia Silva Andrade Ravani 200921057 Reintegração de matrícula 
ARQ30115 TCCII 

Reginaldo Salvatierre 201521629 

Reintegração de matrícula 
ARQ30126 Introdução à História 
ARQ30133 Arqueologia Amazônica I 
ARQ30134 Arqueologia Brasileira I 
ARQ30135 Arqueologia Histórica 
ARQ30137 Teoria Arqueológica 

6) Discussão sobre o indicativo de supressão dos Art. 83 (e seus incisos) e Art. 73 
85, inciso II, do Regimento Geral da UNIR (Processo 23118.001620.2016-10) em 74 
atendimento ao Despacho 779/2016/SECONS. Assunto: supressão do 75 
jubilamento no âmbito da UNIR: os conselheiros homologaram a aprovação do 76 
indicativo de supressão dos Art. 83 (e seus incisos) e Art. 85, inciso II, do Regimento 77 
Geral da UNIR feito pelos membros do NDE na Reunião Ordinária do dia 06/10/2016; 78 
7) Solicitação de equivalência de disciplinas cursadas pelo discente Leandro 79 
Guimarães Ribeiro (matrícula n. 201421135): o discente protocolou requerimento no 80 
qual solicita que as disciplinas por ele cursadas durante sua graduação no 81 
Departamento de História desta universidade sejam reconhecidas como equivalentes 82 
as da nova grade do curso de Arqueologia de acordo com a tabela a seguir: 83 
Disciplinas cursadas no Departamento 

de História da UNIR 
Disciplinas da grade curricular 2016 do 

curso de Arqueologia 
HISINTH Introdução aos estudos 
Históricos (80h) 

ARQ30126 Introdução à História (60h) 

HISMEC Metodologia Científica (80h) ARQ30132 Metodologia Científica (60h) 
A professora Valéria Silva indicou em seu parecer aprovação a solicitação do discente. 84 
O conselho votou por seguir a deliberação da professora Valéria e APROVA o 85 
requerimento do discente, reconhecendo a equivalência das disciplinas descritas no 86 
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quadro; 8) Parecer aos projetos de pesquisa dxs alunxs matriculados na 87 
disciplina TCCI no semestre 2016-2: A professora Valéria, responsável pela 88 
disciplina ARQ30035 TCC I no semestre 2016-2, apresentou avaliação aos projetos de 89 
acordo com os pareceres abaixo relacionados e todos os presentes APROVARAM: 90 
Projetos deferidos para a Disciplina TCCI 91 

1 Nome do Aluno(a): Edclei Siqueira de Oliveira 92 
Título do projeto: Análise do material lítico do sítio Santa Paula 93 
Orientador(a): Valéria C. F. Silva 94 
Situação: Deferido 95 

2 Nome do Aluno(a): Gleidston Lapasini Leal 96 
Título do projeto: A representação da Arqueologia nos jogos eletrônicos: a 97 
discrepância entre o virtual e o científico 98 
Orientador(a): Valéria C. F. Silva 99 
Situação: Deferido 100 

Pareceres dos Projetos condicionados para a Disciplina TCCI 101 
1 Nome do Aluno(a): Jackeline de Fátima Nakatani 102 

Título do projeto: Nazaré e o Patrimônio Cultural Ribeirinho: como surge um 103 
Museu? 104 
Orientador(a): Marcelle Pereira 105 
Parecer: o projeto passará por reformulação devido à mudança de temática e 106 
deverá ser apresentado a professora Valéria Silva, docente responsável pela 107 
disciplina TCCI no semestre 2016-2, com prazo até fevereiro de 2017 108 
Situação: Deferido com condicionante 109 

9) Cronograma para o TCC 2016-2 (projetos e defesa de monografias): A chefe de 110 
departamento submeteu a todos os conselheiros o cronograma elaborado, sendo o 111 
mesmo APROVADO por unanimidade: 112 

Cronograma de entrega dos Projetos e Trabalhos de Conclusão de Curso 2016-2 
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 (TCCI) 

03/10/2016 a 
07/10/2016 

Homologação pelo Departamento 17/10/2016 
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) 

02/12/2016 a 
09/12/2016 

Homologação pelo Departamento 13/12/2016 
Entrega 4 (quatro) cópias concluídas a Chefia do Departamento, com 
encaminhamento assinado pelo orientador (conforme Art. 28º das Normas TCC) 

01/02/2017 a 
08/02/2017 

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) 

01/02/2017 a 
08/02/2017 

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

09/02/2017 a 
15/02/2017 

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) 

24/02/2017 

Defesa do TCC 01/03/2017 a 
08/03/2017 

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) 

01/05/2017 a 
08/05/2017 
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10) Afastamento com ônus parcial a instituição da professora Marcele Regina 113 
Nogueira Pereira no período de 19 a 23 de outubro do corrente: a professora 114 
participará como palestrante na Mesa de Debates I e como representante da 115 
Universidade Federal de Rondônia no IV Encontro de Cultura das Universidades 116 
Públicas da Região Norte, que será realizado na Universidade Federal do Oeste do 117 
Pará (UFOPA) entre os dias 19 e 21 de outubro do corrente ano. A professora 118 
Marcelle informou que devido à agenda de reunião com os gestores de cultura no dia 119 
22 de outubro faz-se necessário seu retorno apenas no dia 23 de outubro. 120 
APROVADO; 11) Afastamento com ônus parcial a instituição da professora 121 
Marcele Regina Nogueira Pereira no período de 6 a 10 de novembro: a professora 122 
coordenará o GT5 - Repensando as linhas abissais: perspectivas críticas da 123 
museologia e do patrimônio cultural, aceito para o I Congresso Internacional 124 
Epistemologias do Sul: perspectivas críticas, a realizar-se no período de 07 a 09 de 125 
novembro de 2016 no Campus da Universidade Federal da Integração Latino 126 
Americana (UNILA) na cidade de Foz do Iguaçu, estado do Paraná. O retorno no dia 127 
10 é necessário devido aos horários disponíveis pela companhia aérea. APROVADO; 128 
12) Substituição do nome da professora Juliana Rossato Santi pelo nome do 129 
professor Luis Fernando Novoa Garzon (Departamento de Ciências Sociais) para 130 
exercer as funções de vice coordenador do Programa de Extensão “Em defesa 131 
do Patrimônio Cultural dos Ribeirinhos: educação, memória e cidadania no 132 
baixo madeira - PROEP": a professora Marcele solicitou a substituição do nome da 133 
professora Juliana como vice coordenadora do PROEP pelo nome do professor do 134 
Departamento de Ciências Sociais Luis Novoa. A professora Juliana Santi se 135 
manifestou de acordo, assim sendo o Conselho APROVA a substituição; 13) 136 
Solicitação de prorrogação por 1 ano para execução do Programa de Extensão 137 
“Em defesa do Patrimônio Cultural dos Ribeirinhos: educação, memória e 138 
cidadania no baixo Madeira - PROEP": a professora Marcele informou que 139 
originalmente o PROEP terminaria em dezembro de 2016. No entanto, devido ao 140 
atraso no repasse das verbas do projeto pelo governo federal durante este ano, tendo 141 
sido a verba liberada no início do segundo semestre, a professora solicita a 142 
prorrogação do prazo até dezembro de 2017 com o intuito de continuar sua execução 143 
e finalizar as propostas do mesmo. APROVADO; 14) Informes sobre o pagamento 144 
dos bolsistas do Programa de Extensão “Em defesa do Patrimônio Cultural dos 145 
Ribeirinhos: educação, memória e cidadania no baixo Madeira - PROEP", 146 
discentes do Departamento de Arqueologia: a professora Marcele informou aos 147 
presentes que durante o primeiro semestre de 2016 não houve repasse de verba do 148 
PROEXT/Ministério da Cultura e que a verba retroativa só foi depositada em julho do 149 
corrente. Por esta razão as atividades do PROEP foram suspensas no primeiro 150 
semestre. As discentes Deise Carvalho e Fernanda Brasil, bolsistas do PROEP, 151 
informaram que não entenderam que todas as atividades do projeto estavam 152 
formalmente suspensas, e entre outros questionamentos perguntaram a professora 153 
Marcele quais são os meses pelos quais receberão as bolsas de maneira retroativa, 154 
referente a atividades e eventos realizados na comunidade de Nazaré no mês de 155 
agosto (MINON). As discentes disseram que isso não ficou claro porque foi proposto a 156 
elas que assinassem retroativamente folhas de ponto além dos meses em que de fato 157 
atuaram no projeto, nas atividades de organização do XVII MINON-ICOM 2016, e que 158 
o valor excedente fosse posteriormente doado ao Instituto Minhas Raízes, proposta 159 
esta que foi recusada pelas discentes. A professora Marcele informou que, diante da 160 
negativa das bolsistas em fazer tal doação, isso não ocorrerá e que o pagamento das 161 
bolsas será feito de forma retroativa apenas para os meses de julho e agosto por 162 
conta das atividades do evento XVII MINON-ICOM 2016. Durante longo debate que se 163 
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seguiu as professoras Juliana, Valéria, Silvana, Elisangela e o professor Eduardo 164 
manifestaram-se contrários a doação que foi proposta e que as discentes tem o direito 165 
de receber a bolsa referente às atividades que realizaram. Ao fim da apresentação das 166 
argumentações dos presentes ficou esclarecido que as bolsistas Deise Carvalho, 167 
Fernanda Brasil e Eldissandra Toscano receberão as bolsas retroativas referentes aos 168 
meses de julho e agosto, no total de R$ 1.200,00 para cada uma. Que as mesmas 169 
solicitarão desligamento do projeto de extensão PROEP e que no período de 170 
prorrogação do projeto, em 2017, permanecerão como bolsistas os alunos Francisco 171 
Kelvim Nobre da Silva, Jackeline de Fátima Nakatani e Isaias Andrade da Costa. Que 172 
a professora Marcele apresentará na próxima reunião do CONDEP as Atas das 173 
reuniões do PROEP. Que a proposta de doação foi um erro que não deve ser repetido 174 
neste e em futuros projetos e que, sempre que houver problemas em repasse de 175 
verbas deve ser feito um informe muito claro com relação suspensão total ou parcial 176 
das atividades até que o repasse seja normalizado para que não ocorra novas 177 
situações de desencontro de informações. Nada mais havendo a tratar, eu, Aneilda N. 178 
dos Santos, técnica administrativa da UNIR, lavro a presente Ata que foi lida, 179 
aprovada, e assinada conforme lista de presença.  180 




