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Ata da Reunião Ordinária do Conselho do Departamento de Arqueologia 1 

Às quatorze horas do dia vinte e três de fevereiro de dois mil e dezessete, 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, Silvana Zuse 5 
e Gustavo Gurgel do Amaral; pela Técnica presente: Aneilda Nascimento dos Santos e 6 
pelo Representante do Centro Acadêmico: Edclei Siqueira de Oliveira. Justificadas as 7 
ausências dos professores Adriana Cristina da Silva Nunes (afastada para pós-8 
doutoramento), Carlos Augusto Zimpel Neto (afastado para doutoramento), Almeida 9 
Andrade Casseb (em gozo de férias), Marcele Regina Nogueira Pereira, Cliverson 10 
Pessoa e Valéria Cristina Ferreira e Silva (em gozo de férias), além da técnica Glenda 11 
Maria Bastos Félix (em gozo de férias). Sob a presidência da chefe de Departamento, 12 
Elisangela Regina de Oliveira declarou abertos os trabalhos com os seguintes 13 
Informes: A) Datas sugeridas pelo Colegiado do NCH para colação de grau dos 14 
alunos do NCH (a serem avaliadas e aprovadas pela Reitoria): a professora 15 
Elisangela informou que na reunião ordinária do NCH, realizada no dia 16/02, o 16 
colegiado sugeriu como datas para as cerimônias de colação de grau dos alunos do 17 
NCH os dias 07/03 e 21/08/2017. Sendo que, de acordo com e-mail do NCH, recebido 18 
ontem, a data de 07/03 foi aprovada pela Reitoria e a cerimônia será realizada no 19 
Auditório Paulo Freire a partir das 19h; B) Aprovação dos relatórios finais dos 20 
Estágios Probatórios da professora Marcele Pereira e do professor Eduardo 21 
Bespalez: a professora Elisangela informou que na reunião ordinária do NCH, 22 
realizada no dia 16/02, a terceira etapa dos estágios probatórios dos professores 23 
supracitados foi aprovada e homologada; C) Ampla divulgação do período para 24 
realização da Avaliação Docente referente ao semestre 2016-2: a chefe do 25 
departamento solicitou aos presentes a divulgação, entre os discentes, do período da 26 
Avaliação Docente, compreendida entre os dias 20/02 a 17/03. O link de acesso ao 27 
questionário foi encaminhado por email a todos os estudantes pela técnica Aneilda e 28 
também está disponível no site do DARQ; D) Divulgação do cronograma 2017 para 29 
Seleção de Monitoria Acadêmica pela PROGRAD: a professora Elisangela informou 30 
que a PROGRAD divulgou o cronograma do Programa de Monitoria Acadêmica deste 31 
ano. De acordo com ele, o Edital da Monitoria Acadêmica deverá ser lançado por cada 32 
departamento entre os dias 20 a 30/03/2017. Os conselheiros debateram que o Edital 33 
do DARQ para o ano de 2017 deverá sofrer alterações com relação às disciplinas 34 
disponibilizadas para monitoria. Isso porque uma das regras do programa é que os 35 
alunos candidatos à bolsa deverão ter cursado com aprovação a disciplina para qual 36 
se candidataram a monitoria, o que inviabiliza, para os atuais alunos, a inscrição para 37 
as disciplinas de campo e laboratório. Ficou acordado que na próxima reunião o tema 38 
será ponto de pauta. Passados todos os informes iniciou-se os assuntos da Pauta: 1) 39 
Plano de Ação 2017 do DARQ e do NCH: de início foi falado que o plano de ação do 40 
departamento foi utilizado como parâmetro na discussão sobre como os demais 41 
departamentos do NCH poderiam estruturar os seus. A discussão sobre o plano de 42 
ação geral do NCH se deu entre o final de 2016 e início de 2017, quando a professora 43 
Valéria assumiu a chefia do departamento, durante as férias da chefe. A professora 44 
Valéria enviou relato informando que, durante sua fala em uma destas reuniões do 45 
núcleo, ressaltou para o Colegiado a importância de assegurar recursos financeiros 46 
principalmente para o desenvolvimento das atividades relacionadas às disciplinas de 47 
campo do DARQ. A todos os presentes foi repassado o processo do Plano de Ação do 48 
DARQ. O professor Eduardo lembrou que o empenho de todos será novamente 49 
necessário para assegurar que os recursos, como pagamento de indenizações de 50 
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campo seja efetivado; 2) Aprovação do Calendário 2017 das Reuniões Ordinárias 51 
do CONDEP: a chefe do departamento, professora Elisangela, apresentou aos 52 
presentes o calendário 2017 de reuniões do departamento. Todos aprovaram o 53 
calendário abaixo, que será disponibilizado no site do DARQ e encaminhado por e-54 
mail a todos os membros do CONDEP: 55 

Reuniões Ordinárias DARQ 
Calendário 2017 

Mês Data Horário 
Fevereiro 23/02 (quinta-feira) 14h 
Março 10/03 (sexta-feira) 14h 
Abril 12/04 (quarta-feira) 14h 
Maio 11/05 (quinta-feira) 14h 
Junho 08/06 (quinta-feira) 14h 
Julho 13/07 (quinta-feira) 14h 
Agosto 10/08 (quinta-feira) 14h 
Setembro 20/09 (quarta-feira) 14h 
Outubro 11/10 (quarta-feira) 14h 
Novembro 09/11 (quinta-feira) 14h 
Dezembro 13/12 (quarta-feira) 14h 

3) Cronograma 2017-1 para entrega e defesa dos TCC’s: a professora Elisangela 56 
encaminhou por e-mail para apreciação, com antecedência, o cronograma 2017-1 57 
para as disciplinas de TCC. O cronograma, abaixo, foi APROVADO por unanimidade: 58 

Cronograma de entrega dos Projetos e Trabalhos de Conclusão de Curso 2017-1 
Ação Período 

Encaminhar à Chefia do Departamento o Projeto de Pesquisa e o Aceite do 
Orientador para avaliação e aprovação em Reunião Ordinária do CONDEP 

27/03 a 
31/03/2017 

Reunião Ordinária do CONDEP para avaliação dos pareceres aos projetos de 
pesquisa entregues 12/04/2017 

As(os) orientadoras(es) devem encaminhar a Coordenação do TCC a 
composição das bancas examinadoras (4 membros). O(a) coordenador(a) 

apresentará as indicações ao Departamento, para homologação (conforme Art. 
18º das Normas TCC) 

22/05 a 
26/05/2017 

Reunião Ordinária do CONDEP para aprovação da composição das bancas 
avaliadoras das Monografias de Conclusão de Curso 08/06/2017 

Entrega de 4 (quatro) cópias da Monografia à Chefia do Departamento através 
de encaminhamento assinado pelo(a) orientador(a) (conforme Art. 28º das 

Normas TCC) 

24/05/2017 a 
24/06/2017 

Encaminhar à Biblioteca, na ocasião da entrega da Monografia à Chefia do 
Departamento, cópias da Folha de Rosto, do Sumário e Resumo do trabalho 
para confecção da Ficha Catalográfica (conforme Art. 29º das Normas TCC) 

24/05/2017 a 
24/06/2017 

A Coordenação do TCC encaminhará cópias das Monografias aos respectivos 
membros das bancas examinadoras (conforme Art. 19º das Normas TCC) 

09/06 a 
24/06/2017 

Divulgação dos dados relacionados às defesas das Monografias (datas, 
horários, locais, discentes, membros da banca e títulos dos trabalhos) junto ao 

site e mural do Departamento (conforme Art. 44º das Normas TCC) 
14/07/2017 

Período de Defesa dos TCC’s 24/07 a 
28/07/2017 

Entregar ao Departamento 2 (duas) cópias impressas e 1 (uma) em formato 
PDF, gravada em CDROM, da versão final corrigida da monografia. Uma cópia 

impressa será encaminhada para a Biblioteca e a outra será arquivada no 
DARQ, seguindo as normas estabelecidas pela Biblioteca Central (conforme 

Art. 32º das Normas TCC) 

24/09 a 
28/09/2017 
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4) Prazo para entrega do Plano de Atividade Docente Anual: a chefe de 59 
departamento sugeriu que todos os docentes entreguem o referido Plano até a data de 60 
27 de março, todos aprovaram a data de entrega; 5) Grade do horário das aulas do 61 
semestre 2017-1: foi apresentado ao conselho a grade com a distribuição das 62 
disciplinas a serem ministradas no semestre 2017-1. O CONDEP também deliberou 63 
sobre a solicitação feita pela professora Marcele com relação à alteração do 64 
responsável por ministrar a disciplina ARQ30136 Patrimônio Cultural, pois uma vez 65 
que a professora Marcele foi nomeada como Pró-Reitora de Cultura, Extensão e 66 
Assuntos Estudantis (Portaria n. 099/2017/GR/UNIR de 06 de fevereiro), não poderá 67 
assumir duas disciplinas. Assim sendo, os conselheiros deliberaram que o melhor 68 
seria a disciplina Patrimônio Cultural ser ministrada em sistema de rodízio, no qual a 69 
cada semana um docente ficaria responsável por ministrar as aulas. O professor 70 
Gustavo se prontificou a assumir a responsabilidade pela disciplina. Desta forma, o 71 
horário abaixo foi APROVADO por todos e será disponibilizado no site e no mural do 72 
departamento: 73 

 74 
6) Prazo máximo para entrega das Ementas/Programas/Planos de curso das 75 
disciplinas do semestre 2017-1: a professora Elisangela informou a todos que o 76 
prazo final para entrega das ementas e programas das disciplinas será 09 de março 77 
até as 12h, pois às 15h deste mesmo dia 09 será realizada reunião do NDE para 78 
aprovação dos documentos. O prazo foi APROVADO por todos; 7) Atualização das 79 
pastas das(os) docentes: a chefe de departamento comunicou a todos os docentes 80 
sobre a necessidade de atualização das informações nas referidas pastas, bem como 81 
no site, e solicitou que todos mantenham seus documentos e currículo Lattes 82 
atualizados, visando a organização para futuras vistas do INEP-MEC. Todos os 83 
docentes ficaram cientes e concordaram; 8) Aprovação da Ordem de Serviço n. 84 
01/DARQ/UNIR 2017: esta a ordem de serviço designa o professor Eduardo Bespalez 85 
como redator do Regimento Interno referente ao Centro de Documentação. 86 
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APROVADO; 9) Banca examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso do 87 
aluno Robson Rogério Ravani: a professora Elisangela apresentou a formação da 88 
banca, que conta com os seguintes membros: Dra. Juliana Rossato Santi 89 
(orientadora), Ma. Valéria C. F. Silva (titular), Dra. Silvana Zuse (titular) e Ma. 90 
Elisangela Regina de Oliveira (suplente). A orientadora, professora Juliana, informou 91 
que a defesa será no dia 07 de março. O conselho APROVOU a banca; 10) Projeto 92 
de Recepção aos Calouros 2017-1: a professora Valéria Cristina será responsável 93 
pelo desenvolvimento do projeto, que contará com o apoio do Centro Acadêmico. O 94 
CONDEP também APROVOU a Ordem de Serviço n. 02/DARQ/UNIR 2017, que 95 
designa a professora Valéria para o cargo de redatora do referido projeto; 11) 96 
Memorando Circular n. 05/2016/PROGRAD - Regulamentação de cursos afins: de 97 
acordo com o solicitado pelo referido Memorando Circular, o CONDEP deliberou sobre 98 
discentes oriundos de quais cursos podem pedir transferência para o curso de 99 
Arqueologia. Foi consenso que, dada a pluridisciplinaridade do curso de Arqueologia, 100 
e consequentemente do profissional arqueóloga(o), o departamento não deve 101 
restringir o acesso de alunos vindos de quaisquer outros cursos. Assim sendo, o 102 
conselho aprova que o DARQ defina que os alunos oriundos de quaisquer outros 103 
cursos serão acolhidos por meio de transferência conforme Art. 19 da Resolução n. 104 
280/CONSEA; 12) Apoio institucional ao projeto de doutoramento do professor 105 
Cliverson Pessoa, intitulado “Levantamento arqueológico e os contextos 106 
culturais da área Mamoré-Madeira”: o professor Cliverson solicitou ao departamento 107 
apoio institucional com relação ao uso dos laboratórios e equipamentos do DARQ para 108 
o desenvolvimento do seu projeto de doutoramento, a ser submetido ao processo 109 
seletivo 2017 do Programa de Pós-graduação do Museu de Arqueologia e Etnologia 110 
da Universidade de São Paulo. A solicitação foi APROVADA por unanimidade; 13) 111 
Ampliação do prazo de execução do Projeto de Extensão "Arqueologia e 112 
Comunidades no rio Madeira, Porto Velho, Rondônia": a professora Silvana, 113 
coordenadora do projeto, solicita ao DARQ aprovação da ampliação do prazo de 114 
execução do projeto para os anos de 2017 e 2018. Ela esclareceu que as atividades 115 
do projeto terão continuidade e também que pretende submeter o mesmo ao Edital n. 116 
1/2017-PROCEA (PIBEC 2017), que visa selecionar Programas e Projetos de 117 
Extensão Universitária para concessão de Bolsas de Extensão e Cultura nas 118 
modalidades Ampla Concorrência e Ações Afirmativas. O conselho APROVOU a 119 
ampliação do prazo de execução do projeto; 14) Solicitação de endosso 120 
institucional ao “Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico 121 
do Loteamento Wandira Sampaio, Tarauacá- Acre” sob a responsabilidade da 122 
arqueóloga Ivandra Rampanelli: por se tratar de um projeto de levantamento 123 
arqueológico, no qual a quantidade de material a ser coletado é pequena, o CONDEP 124 
deliberou pela aprovação da concessão do endosso. Nada mais havendo a tratar, eu, 125 
Aneilda N. dos Santos, técnica administrativa da UNIR, lavro a presente Ata que foi 126 
lida, aprovada, e assinada conforme lista de presença.  127 




