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Ata da Reunião Ordinária do Conselho do Departamento de Arqueologia 1 

Às 14h00min do dia dezoito de fevereiro de dois mil e dezesseis, reuniram-se na sala 2 

do Departamento de Arqueologia (DARQ) da Fundação Universidade Federal de 3 

Rondônia (UNIR), os conselheiros representados pelos docentes presentes: Juliana 4 

Rossato Santi, Valéria Cristina Ferreira e Silva, Elisangela Regina de Oliveira, Eduardo 5 

Bespalez, Gustavo Gurgel do Amaral, Marcele Regina Nogueira Pereira e Silvana 6 

Zuse, ainda estiveram presentes as Técnicas: Glenda Maria Bastos Félix e Aneilda 7 

Nascimento dos Santos, a Representante do CAREM (Centro Acadêmico): Gegliane 8 

Siqueira de Oliveira. Justificadas as ausências dos professores Almeida Andrade 9 

Casseb, Adriana C. Nunes e Carlos Augusto Zimpel Neto (afastado para 10 

doutoramento). Sob a presidência da chefe de Departamento Elisangela Regina de 11 

Oliveira declarou abertos os trabalhos com os seguintes Informes: 1) a vice-chefe 12 

Valeria Cristina Ferreira e Silva informou sobre a Reunião de Colegiado do Núcleo de 13 

Ciências Humanas, realizada no dia três de fevereiro do corrente e da qual participou 14 

substituindo a chefe do DARQ que encontrava-se de férias, e da qual destaca as 15 

discussões sobre o Plano de Ação de 2016, divisão de verbas do Núcleo para os 16 

Departamentos em 2016 e as datas previstas para colação de grau, tendo sido pré 17 

estabelecidos os dias 5, 6 ou 7 de abril e 18, 19 ou 20 de outubro deste ano pelos 18 

conselheiros do NCH; 2) o professor Gustavo Gurgel informou que precisa de 19 

afastamento das atividades do Departamento para defesa de sua tese de Doutorado 20 

no dia 23 de março, sendo seu pedido formalizado posteriormente mediante entrega 21 

de documentação comprobatória. Passados todos os informes iniciou-se os assuntos 22 

da Pauta: 1) Visita Comissão INEP / MEC para avaliação do Curso: A professora 23 

Elisangela Regina de Oliveira informou aos demais conselheiros a data em que 24 

ocorrerá a avaliação da comissão INEP-MEC, entre 9 e 12 de março, apresentou o 25 

cronograma de atividades dos avaliadores, informando que o enviará por e-mail a 26 

todxs, solicitou aos docentes, que ainda não o fizeram, a entrega das 27 

ementas/programas/planos de curso, plano de atividade docente anual e a atualização 28 

das pastas funcionais, com comprovações do Currículo Lattes. 2) Edital e 29 

Cronograma do processo eleitoral da chefia departamental: O professor Eduardo 30 

Bespalez, presidente da Comissão Eleitoral (Portaria n. 97/NCH/UNIR de 22 de 31 

dezembro de 2015), informou das reuniões com os demais membros da comissão 32 

para realização das atividades e apresentou aos demais conselheiros o Edital com 33 

todas as disposições do processo eleitoral e as datas de todas as atividades. O pleito 34 

será dia 26 de fevereiro de 2016 e no mesmo dia, a pedido da Comissão Eleitoral, 35 

será realizada Reunião Extraordinária do Departamento para leitura e homologação da 36 

Ata com o resultado final da eleição. O Edital completo referente ao pleito estará 37 

disponível no site do DARQ. 3) Solicitação de Equivalência de Disciplinas 38 

cursadas pelos discentes Laura Suriel Viana Barros e João Carlos Pereira 39 

Coqueiro: A conselheira responsável pela análise das solicitações, docente Juliana 40 

Santi (Ordem de Serviço n. 09/DARQ/UNIR/2015) leu os Pareceres, entregando-os a 41 

chefia de departamento. Colocado em votação, todos aprovaram os pareceres: 42 

Discente João Carlos Pereira Coqueiro 43 

Disciplina cursada Disciplina equivalente na grade 
do curso de Arqueologia 

Parecer 

Língua Portuguesa II 
(CH: 75h - Curso de 
Licenciatura Plena em 
Letras Português da UFPA) 

ARQ30083 Português 
Instrumental (60h) 

carga horária superior e 
ementa equivalente: 
aproveitamento aprovado 
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Filosofia 
(CH: 60h – Curso de Direito 
da FARO) 

ARQ30084 Filosofia (40h) 
carga horária superior e 
ementa equivalente: 
aproveitamento aprovado 

Matemática I 
(CH: 75h – Curso de 
Ciências Econômicas da 
UNIR) 

ARQ30075 Matemática (60h) 
carga horária superior e 
ementa equivalente: 
aproveitamento aprovado 

Estatística I 
(CH: 60h – Curso de 
Ciências Econômicas da 
UNIR) 

ARQ30080 Estatística (60h) 
carga horária igual e 
ementa equivalente: 
aproveitamento aprovado 
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Discente Laura Suriel Viana Barros 45 

Disciplina do Curso de 
Filosofia da Universidade 

Católica de Rondônia 

Disciplina equivalente na grade 
do curso de Arqueologia 

Parecer 

Ética I 
(CH: 80h) 

ARQ30116 Ética e Arqueologia 
(60h) 

carga horária superior, porém 
com ementa não equivalente: 
não aprovado o 
aproveitamento 

Ética II 
(CH: 40h) 

ARQ30116 Ética e Arqueologia 
(60h) 

carga horária inferior e 
ementa não equivalente: não 
aprovado o aproveitamento 

Língua Portuguesa II 
(CH: 80h) 

ARQ30083 Português 
Instrumental (60h) 

carga horária superior e 
ementa equivalente: 
aproveitamento aprovado 

Introdução a Filosofia 
(CH: 60h) 

ARQ30084 Filosofia (40h) 
carga horária superior e 
ementa equivalente: 
aproveitamento aprovado 

Sociologia Geral 
(CH: 40h) 

ARQ30069 Sociologia (60h) 
carga horária inferior e 
ementa equivalente: não 
aprovado o aproveitamento 

Antropologia Filosófica II 
(CH: 40h) 

ARQ30032 Disciplina 
Complementar (60h) 

não possui equivalência na 
grade obrigatória, porém 
pode ser aproveitada como 
disciplina complementar: 
aproveitamento aprovado 

Libras I 
(CH: 40h) 

_______________________ 

não possui equivalência na 
grade obrigatória, por ter 
carga horária inferior a 60h 
não pode ser aproveitada 
como Disciplina 
Complementar: não 
aprovado o aproveitamento 

Metodologia científica e da 
pesquisa 
(CH: 40h) 

_______________________ 

não possui equivalência na 
grade obrigatória, por ter 
carga horária inferior a 60h 
não pode ser aproveitada 
como Disciplina 
Complementar: não 
aprovado o aproveitamento 
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4) Aprovação de parecer ao Processo nº 23118.002950/2015-41 - Projeto 47 

“ Pesquisas arqueológicas no sítio Donza, Itacoã, Porto Velho, Rondônia” : o 48 

referido projeto, coordenado pela Profa. Dra. Juliana Rossato Santi, está em processo 49 

de institucionalização, sendo que o parecer de um conselheiro do DARQ se dá em 50 

resposta a solicitação feita pelo Sr. José Arikapú Júnior, Coordenador de Pesquisa da 51 

PROPesq, em seu parecer ao projeto (fl. 88). A professora Marcele Regina Nogueira 52 

Pereira, designada como parecerista (Ordem de Serviço n. 10/DARQ/UNIR/2015), leu 53 

o relatório elaborado com parecer favorável ao projeto. O conselho deliberou e 54 

aprovou o parecer. 5) 2nd International Workshop on terra preta de índio “ Using 55 

remote sensing in the study of Amazonian Ecosystems”  (co-organizado pelo 56 

DARQ): a professora Silvana Zuse, que juntamente com o professor Eduardo 57 

Bespalez faz parte da comissão organizadora do evento, representando o DARQ, 58 

explicou a importância da realização deste workshop em Porto Velho para a 59 

Arqueologia de Rondônia e para os discentes do curso, que terão a oportunidade de 60 

ter contato com diversos especialistas nacionais e internacionais. Além de 61 

arqueólogos, estarão presentes no evento agrônomos e biólogos que discutirão 62 

questões relacionadas à pesquisa sobre as Terras Pretas de Índio da Amazônia. O 63 

evento será realizado entre os dias 23 e 24 de fevereiro, sendo dia 23 nos Auditórios 64 

do Ministério Público Estadual e da UNIR Centro e no dia 24 a ida a campo no sítio 65 

arqueológico Teotônio. De maneira unanime o conselho parabeniza a organização do 66 

evento e apoia sua realização, todos os professores concordaram em dispensar os 67 

alunos de suas aulas nos dias 23 e 24 exclusivamente para participarem do workshop. 68 

6) Edital Processo Seletivo Monitoria Acadêmica 2016 e nomeação da Comissão 69 

de avaliação do processo seletivo: a professora Elisangela Regina de Oliveira 70 

apresentou aos demais conselheiros o Edital n. 02/2016 DARQ referente ao Processo 71 

Seletivo para o Programa de Monitoria Acadêmica 2016 e o Cronograma de atividades 72 

do Programa definido pela PROGRAD. O conselho deliberou e aprovou o Edital e a 73 

seguinte configuração da Comissão para avaliação do processo seletivo: os docentes 74 

Silvana Zuse (Presidente), Eduardo Bespalez (Membro), Juliana Santi (Membro) e 75 

Marcele Regina Nogueira (Suplente) sob a Ordem de Serviço n. 01/DARQ/UNIR/2016. 76 

O Edital estará disponível no site do DARQ, bem como toda divulgação referente ao 77 

mesmo. 7) Projeto de pesquisa arqueológica no sítio Santa Paula: objetivando 78 

captação de apoio e parcerias institucionais para a realização das atividades das 79 

disciplinas ARQ30094 Métodos e Técnicas em Arqueologia - Campo II (primeiro 80 

semestre letivo de 2016) e ARQ30100 Métodos e Técnicas em Arqueologia - Campo 81 

III (segundo semestre letivo de 2016), que estão previstas para ocorrer no início do 82 

segundo semestre de 2016, a professora Silvana Zuse se propõe a organizar a 83 

redação do referido projeto afim de apresentá-lo para instituições como o Exército 84 

Brasileiro (Companhia de Comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva), a 85 

Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL) do Governo do 86 

Estado de Rondônia e a Santo Antônio Energia. Uma vez que a UNIR ainda não 87 

dispõe de verbas para custear integralmente tais atividades, principalmente no tocante 88 

ao transporte fluvial, combustível e alimentação de docentes e discentes, tal iniciativa 89 

se faz imperativa para que as disciplinas sejam realizadas. Em deliberação o 90 

Conselho, de maneira unânime, aprova e apoia a redação e institucionalização do 91 

referido projeto, que será apresentado pela professora Silvana na próxima reunião do 92 

CONDEP para que seja tramitado de acordo com as regras da universidade. 8) 93 

Endosso institucional visando renovação da portaria IPHAN de pesquisa nos 94 

sítios arqueológicos Teotônio e Santa Paula e institucionalização deste projeto: 95 
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o projeto “Sítio Escola no alto Madeira 2016-2018”, coordenado pelo Prof. Me. 96 

Carlos Augusto Zimpel Neto (DARQ-UNIR) e pelos Profs. Drs. Silvana Zuse (DARQ-97 

UNIR) e Fernando Ozório de Almeida (UFS), será apresentado como parte dos 98 

requisitos necessários para solicitar junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e 99 

Artístico Nacional (IPHAN) publicação de nova portaria de pesquisa no Diário Oficial 100 

da União, renovando assim a autorização anterior, que expirou no mês de agosto de 101 

2015. Os coordenadores solicitaram em caráter de urgência a deliberação do 102 

CONDEP com relação à emissão de endosso institucional e financeiro (este último 103 

sem prejuízo ao DARQ-UNIR, referindo apenas à disponibilização de transporte 104 

rodoviário e de material expediente por parte da UNIR) ao projeto para protocolá-lo no 105 

IPHAN ainda no mês de fevereiro. Colocado em votação, todos os presentes 106 

aprovaram que o DARQ emita os endossos ao projeto por entenderem ser o mesmo 107 

de grande importância para o desenvolvimento da pesquisa arqueológica em 108 

Rondônia e para o envolvimento dos alunos do curso em atividades de campo, sendo, 109 

pois coordenado por docentes do DARQ. Também foi deliberada e aprovada a 110 

indicação da professora Juliana Santi, sob a Ordem de Serviço n. 111 

02/DARQ/UNIR/2016, como redatora do parecer ao projeto quando da apresentação 112 

do mesmo para início do processo de institucionalização. 9) Implantação da grade 113 

curricular do novo PPC: seguindo os trâmites após a aprovação institucional do novo 114 

Projeto Político Pedagógico do curso, deve-se implantar oficialmente a nova Grade 115 

Curricular. A turma 2016-1 automaticamente entrará pela nova grade, com relação às 116 

demais turmas foi deliberado pelo conselho que a docente Valeria Cristina F. Silva 117 

será a responsável pela análise curricular de cada uma e posterior apresentação a 118 

todos os discentes da nova grade, após esta apresentação caberá aos discentes 119 

decidirem se aderem ou não a nova grade. Para esta atividade a professora Valéria 120 

Silva receberá a Ordem de Serviço n. 03/DARQ/UNIR/2016. 10) Proposta de fins 121 

lucrativos arqueológicos: a inclusão deste ponto de pauta foi solicitada pelo 122 

CAREM, cuja representante, a discente Gegliane Neves da Silva, falou que em 123 

reunião do Centro Acadêmico os discentes decidiram realizar diversas atividades, 124 

como venda de produtos em eventos da universidade, com fins lucrativos para auxiliar 125 

nas despesas com as atividades de campo e laboratório do curso. O conselho apoia 126 

de maneira unânime a iniciativa do Centro Acadêmico. 11) Definição da 127 

Representação Discente no CONDEP: segundo informou a discente Gegliane Neves 128 

da Silva, o representante discente escolhido em votação durante reunião do corpo 129 

discente, devidamente convocada pelo CAREM, foi o acadêmico Luiz Henrique Jacob 130 

de Oliveira. O conselho aprovou por unanimidade a indicação do aluno Luiz Henrique, 131 

que frequentará as reuniões do CONDEP. 12) IV Semana Acadêmica e III SAB Norte 132 

(6 a 11 de novembro de 2016): a inclusão deste ponto de pauta foi solicitada pelo 133 

CAREM, cuja representante, a discente Gegliane Neves da Silva, apresentou a 134 

sugestão do corpo discente em arrecadar dinheiro durante os eventos através da 135 

venda de camisetas e brindes (bottons e/ou kits arqueológicos), de divulgá-los através 136 

de entrevistas com os professores em um programa cultural de uma emissora local da 137 

TV aberta e programar ampla cobertura dos eventos através de reportagens em 138 

diferentes mídias (televisão, rádio e internet). Sugestões aprovadas pelos presentes. 139 

13) Problema com as notas no SINGU: a discente Gegliane Silva disse que vários 140 

alunos estão com problemas de notas no SINGU e lembrou que entregou documento 141 

no departamento solicitando uma solução com relação a isso, a chefe Elisangela 142 

Oliveira confirmou o recebimento do documento do CAREM e explicou que as 143 

medidas necessárias junto a DIRCA serão tomadas. A acadêmica também pediu 144 
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atenção a uma nova demanda dos alunos Igor Andryanws Alves de Moura, Cássia 145 

Raissa Lopes Valente e Eclésia Gonçalves do Nascimento, que estão com problemas 146 

com relação às notas da disciplina Bioantropologia, ministrada pelo professor Almeida 147 

Casseb, e lembrou que estes alunos irão colar grau este ano. Diante desta nova 148 

demanda as professoras Juliana Santi e Valéria Silva disseram que as notas da 149 

disciplina foram lançadas no sistema durante a gestão delas na chefia, porém o 150 

problema está no sistema de acesso, a solução indicada foi que a chefia atual envie 151 

memorando encaminhando as notas para a DIRCA solicitando que os funcionários 152 

façam o acesso ao sistema e incluam as notas. A chefia acatou a sugestão, que será 153 

providenciada. Nada mais havendo a tratar, eu, Aneilda N. dos Santos, técnica 154 

administrativa da UNIR, lavro a presente Ata que foi lida, aprovada, e assinada 155 

conforme lista de presença. 156 




