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ATA DE REUNIÃO

Aos trinta dias do mês de junho do ano de 2021, às 14 horas, por webconferênica, realizou-se a
reunião ordinária com os membros do Conselho Departamental presentes  Docentes: Carlos Augusto
Zimpel Neto, Elisangela Regina de Oliveira, Eduardo Bespalez, Gustavo Gurgel do Amaral e Silvana
Zuse; Docentes Credenciadas: Cleiciane Noleto; Técnicas: Aneilda Nascimento dos Santos, Evânia
Lima de Barros, e Glenda Maria Bastos Félix;  Representante discente e do Centro Acadêmico:
 Ingrid da Costa Pimenta  Jus ficadas as ausências : Valéria Cris na Ferreira e Silva (afastada para
Doutorado); Gilcimar Costa Barbosa(Afastado para Mestrado); Almeida Andrade Casseb; Juliana
Rossato San  e Adriana Cris na da Silva Nunes; O presidente do Conselho, professor Carlos Zimpel
declarou abertos os trabalhos e deu início com os seguintes Informes a ) Semana Acadêmica: A
semana acadêmica será realizada em conjunto com o departamento de arqueologia, com uma
temá ca voltada a história indígena, e acontecerá entre 24 e 27 de agosto. b) Colação de Grau NCH
dia 20 de Julho 2021 às 19 horas, transmissão ao vivo no youtube; c) Consolidação das notas no
sistema: O chefe de departamento pediu atenção quanto a consolidação das disciplinas, e disse que
quem ver com dificuldade para consolidar pode falar diretamente com a coordenação para resolver
dentro do prazo es pulado em calendário. d) Lista da Eletronorte: A lista de materiais a serem
solicitados a ELETRONORTE em virtude do termo de compromisso a ser assindo deverá ser finalizada
até 14/07; Pauta: 1.Indicação de parecerista para o processo 23118.007299/2021-44 do docente
Eduardo Bespalez - progressão funcional Adjunto I para Adjunto II: O presidente do conselho
Carlos Zimpel indicou a docente Adriana Nunes para dar parecer ao processo, sendo aprovado pelo
Conselho Departamental; 2.     Comunicação interna do departamento e uso do e-mail
institucional: O chefe do Departamento informou que todas as comunicações enviadas pelo email do
DARQ encaminhadas para servidores docentes e técnicos, serão encaminhadas apenas para o email
ins tucional, salvo nos casos de representantes discentes e professoras voluntárias que ainda não
tem, foi informado que será solicitado email ins tucional para as docentes credenciadas, aprovado
pelo Conselho; 3.OS Comissão para verificação do prédio da reserva técnica 4F: A comissão foi
formada pelo conselho, que irá publicar a Ordem de serviço. Foram indicadas as servidoras que estão
indo ao campus com mais frequência, as docentes Juliana San , Silvana Zuse e a Técnica Glenda Felix,
aprovado pelo CONDEP. 4.     Homologação dos Pareceres dos projetos de pesquisa para disciplina
de TCC I:  Os discentes que encaminharam projetos de pesquisa para avaliação e matrícula na
disciplina de TCC I, foram Roberta Augusta Rodrigues Rosa, com o tema “Análise cerâmica no
contexto espacial e arqueológico da área de a vidades funerárias do Sí o Arqueológico Donza”;
discente Jéssica de Oliveira Karitiana com o tema “ As tecnologias ceramistas Tupi-Arikem: um estudo
etnoarqueológico sobre a cadeia operatória de produção, uso e abandono”; discente Maria de Nazaré
Bastos da Silva com o tema “Pesquisas arqueológicas relacionadas à Estrada de Ferro Madeira
Mamoré (EFMM) - RO: uma revisão bibliográfica”; discente Eliana Amaral do Carmo com o tema
“Análise da tecnologia cerâmica no sí o Donza, Porto Velho/RO”; discente José Ricardo Pereira
Tavares com o tema “Lápides do Cemitério da Candelária, Porto Velho – RO: atores sociais e
representação na paisagem”; discente Sabrina Elone Ramos da Silva com o tema “Conservação
Preven va: Uma proposta de intervenção para o acervo cerâmico do Museu da Memória Rondoniense”
todos os projetos foram aprovado pelos pareceristas para a con nuidade e matrícula na disciplina de
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TCCI semestre 2020.2, sendo homologado pelo Conselho Departamental; 5.     Solicitação de
abertura de disciplinas de acompanhamento especial DAA00396 Pra cas de Campo I e DAA00436
Registros Rupestres: O chefe de departamento informou a necessidade da abertura das disciplinas,
tendo em vista que as discentes já cursaram as disciplinas, sendo prá cas de campo I para a discente
Silvania Branco, sob a responsabilidade da docente Juliana Santi e Registros Rupestres para a discente
Elcilene Viera pereira Mar ns, sob a responsabilidade da docente Eclésia Gonçalves, o conselho
aprovou as solicitações; 6.     Leitura do documento: Polí ca de endosso ins tucional do DARQ: O
professor Carlos Zimpel informou que a professora Elisangela Oliveira solicitou um tempo extra para
conclusão do documento em virtude do estado de saúde da docente Laura Nisinga, sendo sugerido
uma reunião extraordinária no dia 08/07/21 às 14h, aprovado pelo CONDEP. 7.     Indicação de
parecerista para a avaliação da Polí ca de endosso ins tucional do DARQ: Já deliberado na
reunião de maio. 8. Solicitação de Acesso da coleção do Sí o Campelo, solicitado pela docente
Elisangela Oliveira e discente Joice: A professora Elisangela Oliveira solicitou autorização de acesso
a coleção para sua orientanda, tendo em vista que mesma deseja concluir seu projeto e pretende
u lizar o laboratório para análise e estudo, o conselho aprovou por unanimidade. 9. Indicação de
parecerista para análise de solicitação de aproveitamento e equivalência de disciplina do
discente Rodrigo Penha: O docente Carlos Zimpel informou que está acompanhando as solicitações
do discente e por esse mo vo solicitou ser o parecerista para as solicitações encaminhadas pelo
discente, sendo aprovado pelo conselho departamental. Nada mais havendo a tratar, eu, Carlos
Augusto Zimpel chefe do Departamento de Arqueologia da UNIR e presidente do Conselho
Departamental, lavro a presente Ata que foi lida, aprovada, e assinada eletronicamente por mim e por
outro (a) membro do conselho de departamento, junto com lista de presença assinada, assinadas
eletronicamente.

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO ZIMPEL NETO, Chefe de
Departamento, em 06/07/2021, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO BESPALEZ, Vice-Chefe de Departamento,
em 06/07/2021, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0707733 e o código CRC EAC77CF6.

Referência: Proces s o nº 23118.002528/2021-34 SEI nº 0707733
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARQUEOLOGIA - PORTO VELHO

LISTA DE PRESENÇA

5ª Sessão ordinária da DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARQUEOLOGIA - PORTO VELHO, em
30/06/2021, às 14 horas.

 

Lista de presença dos membros abaixo-assinados.

 

Documento assinado eletronicamente por Ingrid da Costa Pimenta, Usuário Externo, em
30/06/2021, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO BESPALEZ, Vice-Chefe de Departamento,
em 30/06/2021, às 14:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELISANGELA REGINA DE OLIVEIRA, Docente, em
30/06/2021, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANEILDA NASCIMENTO DOS SANTOS, Assistente em
Administração, em 30/06/2021, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EVANIA LIMA DE BARROS, Museóloga, em
30/06/2021, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Cleiciane Aiane Noleto da Silva, Usuário Externo,
em 30/06/2021, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVANA ZUSE, Docente, em 30/06/2021, às 15:12,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO GURGEL DO AMARAL, Docente, em
30/06/2021, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO ZIMPEL NETO, Chefe de
Departamento, em 30/06/2021, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
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no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GLENDA MARIA BASTOS FELIX, Técnica de
Laboratório, em 30/06/2021, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0706159 e o código CRC 081E7814.

Referência: Proces s o nº 23118.002528/2021-34 www.unir.br SEI nº 0706159
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