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ATA DE REUNIÃO

Aos 17 dias do mês de junho do ano de 2020, às 14 horas, por webconferênica, realizou-se a reunião
ordinária com os membros do Conselho Departamental presentes  Docentes: Adriana Cris na da Silva
Nunes, Almeida Andrade Casseb, Carlos Augusto Zimpel Neto, Eduardo Bespalez, Elisangela Regina de
Oliveira, Juliana Rossato San  e Silvana Zuse; e Docentes Credenciadas: Não compareceram;
Técnicas (os): Aneilda Nascimento dos Santos, Evânia Lima de Barros, Glenda Maria Bastos Félix, e
Gilcimar Costa Barbosa;  Representante discente: Ingrid da Costa Pimenta.  Justificadas as ausências:
Valéria Cris na Ferreira e Silva (afastada para Doutorado); Marcele Regina N. Pereira; Laura Nisinga
Cabral, Alyne Mayra Rufino dos Santos, Eclésia Gonçalves do Nascimento, Cleiciane Aiane Noleto da
Silva e Gustavo Gurgel do Amaral. A presidente do Conselho, professora Juliana San  declarou abertos
os trabalhos e deu início com os seguintes Informes a) Apresentação do Servidor Museólogo Gilcimar
Barbosa lotado no DARQ desde o dia 15/05/2020; b) Apresentação da Ingrid Pimenta como
representante discente DARQ; c) Congresso virtual de Arqueologia UNIR/UFOPA; d) Servidora Evânia
Barros informou que juntamente com a discente Julia e a  execu va de estudantes - EXNEARQUEO
estão organizando um curso de Conversação Preven va de acervos arqueológicos, voltados para
estudantes de graduação em arqueologia e museologia. Contam com a par cipação dos professores
do DARQ para par cipação da elaboração dos módulos do curso. e) A professora Adriana Nunes
sugeriu criar relatórios de a vidades realizadas pelos servidores desde o início do período de
quarentena, e entregou seu relatório de a vidades remotas desde o início da quarentena.  Pauta: 1.
Homologação do Plano de Trabalho do Servidor Gilcimar Barbosa de 15/05/2020 (maio) até o fim
da Pandemia: A presidente do Conselho Juliana San , enviou o plano de trabalho para todos os
conselheiros para conhecimento do teor e das diretrizes do plano, sendo homologado pelo conselho
departamental; 2. Plano de discussões pedagógicas DARQ/UNIR: A professora Juliana enviou a
proposta de discussões pedagógicas com o cronograma de reuniões para o ano de 2020, o professor
Carlos Zimpel sugeriu trazer convidados para par cipar da discussão, sendo aprovado pelo conselho
departamental; 3. Alterna vas para retomar as A vidades Le vas (proposta NCH); Relatório de
INCLUSÃO DIGITAL - DADOS QUALITATIVOS NCH: A professora Juliana enviou a proposta e pediu
sugestões para os conselheiros, o professor Almeida fez um comentário breve sobre a situação, a
professora Juliana comentou ainda sobre a possibilidade de divulgação de uma nota de solidariedade
no site. No geral todes concordam que essas decisões são di ceis tendo em vista a estrutura da UNIR,
e que devem esperar decisões advindas da Reitoria para que possam sentar e discu r o passo a
passo, as possibilidades dadas as par cularidades do Curso. 4. Indicação da parecerista Glenda
Maria Bastos Félix para o Processo SEI 999119624.000048/2020-47 referente a Progressão
funcional da docente Juliana San  de Adjunto 2 para adjunto 3: A presidente do Conselho
designou por meio da O.S n° 11/2020 a servidora Glenda Fêlix para dar parecer ao processo citado
acima, sendo aprovado pelo conselho departamental; 5. Ordem de Serviço para elaboração de novo
texto do Regimento interno da Reserva Técnica: Silvana Zuse, Evânia Barros e Gilcimar Barbosa: A
professora Juliana San  na qualidade de Chefe de Departamento e Presidente do Conselho designou
por meio da O.S n° 12/2020 os servidores Silvana Zuse, Evânia Barros e Gilcimar Barbosa para
trabalhar na construção do novo texto para o Regimento Interno da Reserva, o Conselho aprovou por
unanimidade; 6. Aprovação do novo Texto do Regimento Interno RT e Revogação da Resolução n
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44/2019/CONSEA: A presidente do conselho enviou por e-mail o documento contendo o novo texto do
regimento da reserva, para conhecimento de todos, durante a reunião a servidora Aneilda explicou que
devido a atualização do PPC, mudanças quanto ao espaço da Reserva Técnica e as alterações e
inclusões na resolução é necessário solicitar a aprovação do novo regimento e revogação da resolução
anterior, a Professora Silvana que trabalhou na alteração do texto falou brevemente sobre  as
mudanças propostas e que foram incluídos novos itens, sendo aprovado pelo Conselho Departamental;
7. Endosso Ins tucional (ad referendum) para a pesquisa arqueológica a ser realizada, com
recursos do Iphan, no âmbito do Projeto de Revitalização do Real Forte Príncipe da Beira
(Processo SEI Iphan nº 01410.000181/2019-23), responsabilizando-se pela salvaguarda dos bens
arqueológicos coletados. Assumir a salvaguarda dos bens arqueológicos oriundos das pesquisas
realizadas no Real Forte Príncipe da Beira em campanhas anteriores (Processos SEI Iphan n°
01410.000002/2008-03 (ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO DAS ESCAVAÇÕES DE PROSPECÇÃO
DAS FUNDAÇÕES DAS ESTRUTURAS DO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA por FERNANDO LUIZ TAVARES
MARQUES, 01410.000140/2009-65 (ACOMPANHAMENTO Arqueológico DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA
E REMOÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS E DESCARTES ATRAVÉS DE TRABALHOS ARQUEOGRÁFICOS
DA ÁREA INTRAMUROS DO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA, RONDONIA por Fernando Marquez) e
01450.002176/2018-06 (Acompanhamento Arqueológico nas obras emergenciais de Restauração
do Conjunto Poterna/Latrinas e Outros Serviços de Conservação do Real Forte Príncipe da Beira,
no município de Costa Marques, Rondônia por Ana Izabela Bertolo), prevendo cerca de 5m³
(cinco metros cúbicos) para o armazenamento desses bens na Reserva Técnica da ins tuição: A
professora Juliana explicou que este TAC, está relacionado ao Termo de compromisso que entre si
celebraram a Norte Brasil Transmissora de Energia S.A e a Universidade Federal de Rondônia,
Processo UNIR número: 23118.004124/2017-07 01/12/2017, Processo que visou a construção de
prédio para abrigar temporariamente a Reserva Técnica de Acervos Arqueológicos retirados da área da
linha de transmissão, vinculadas ao “Projeto Arqueologia Preven va associada à Linha de
Transmissão Coletora Porto Velho – Araraquara II – Lote G.LTs Porto Velho/RO – Araraquara/SP
(N2)”. O atual Termo de Ajustamento de Conduta a ser celebrado entre Iphan e a empresa Norte Brasil
Transmissora de Energia S.A, em função da instalação da Torre 1264/1 sobre o Sí o arqueológico
Bauxi, está sendo elaborado pelo IPHAN, e para tal, o primeiro passo é a aprovação/homologação do
Endosso Ins tucional nos termos do item 7 da pauta. Os conselheiros aprovaram/homologaram por
unanimidade. 8. Proposta de elaboração do conteúdo de livro, livreto e vídeo documentário para
publicação pela ESBR, como medida compensatória exigida pelo IPHAN: A professora Silvana Zuse
falou que esse projeto faz parte de uma das medidas compensatórias da ESBR para o IPHAN, a
professora Silvana disse ainda que em 2012 nha pouquíssimos dados para produzir esse material,
disse ainda que solicitou sugestões para todos os integrantes do DARQ, nos quais surgiram diversas
ideias, durante a reunião a professora enviou uma síntese com o tulo do livro “ Arqueologia no Alto
Madeira” cujo obje vo é resumir pesquisas arqueológicas na região para o público em geral e falou
sobre os demais tópicos, professor Eduardo Bespalez e Carlos Zimpel também comentaram sobre o
conteúdo do livro,  O professor Carlos Zimpel falou sobre a produção de um documentário o professor
enviou no chat da sala de reunião a sinopse do documentário, a ideia é que dure entre 15 e 20
minutos, A servidora Evânia falou que tem interesse em desenvolver o livreto e o folder, sendo a ideia
desenvolvida no livreto voltado para o público infanto/juvenil. Resumo da proposta do livro: Proposta
de Livro com aproximadamente 80 páginas, com ragem de 5.000 exemplares. Título: Arqueologia no
Alto Madeira. Obje vo geral: Proporcionar uma síntese das pesquisas arqueológicas na região para o
público em geral. Obje vos específicos: - Sinte zar a história e os resultados das pesquisas
arqueológicas na região; - Divulgar os conhecimentos arqueológicos para o público; - Promover o curso
de graduação em Arqueologia; - Aproximar o público ao acervo arqueológico salvaguardado pelo
DARQ/UNIR; - Conscien zar o público sobre a importância da preservação do patrimônio histórico e
arqueológico. Estrutura/Tópicos de Conteúdo: I. Arqueologia no Alto Madeira: história da Arqueologia
na região, com ênfase no desenvolvimento do curso de graduação em arqueologia na UNIR (resumo
dos obje vos- ensino/formação de profissionais, pesquisa e extensão; a Ins tuição de Guarda e
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Pesquisa: o acervo salvaguardado; os espaços: Reserva Técnica; Laboratórios; Centro de
Documentação); II. O meio socioambiental: definição da região; síntese das caracterís cas
geográficas: sicas (geologia; geomorfologia; pedologia; hidrografia; clima; vegetação; fauna) e
humanas (divisão polí ca-administra va; uso dos recursos naturais e minerais; desenvolvimento
histórico e econômico; diversidade étnico- cultural); III. O estabelecimento dos povos indígenas: início
da ocupação e ocupações no Holoceno médio (Localização dos sí os; datações; materiais lí cos,
arqueobotânicos, terra preta); origens e desenvolvimento histórico e cultural; IV. Os povos indígenas
ceramistas: síntese das tradições cerâmicas no alto Madeira (Localização dos sí os; datações;
materiais cerâmicos, lí cos, arqueobotânicos; faunís cos; terra preta); origens; desenvolvimento
histórico e cultural; processos de con nuidade e mudança; V. Arqueologia histórica: síntese e
potencialidades da Arqueologia Histórica no alto Madeira (missões; fundações portuguesas e
espanholas; ciclo da borracha e Estrada de Ferro Madeira-Mamoré; telégrafo); VI. Conclusão:
arqueologia e sociedade (patrimônio; memória; preservação ambiental; identidade; diversidade étnico-
cultural; direitos humanos; educação; trabalho; transformação social; arqueologia e povos indígenas;
arqueologia e comunidades tradicionais). Resumo da proposta do vídeo documentário: A arqueologia é
uma ciência rela vamente conhecida pelo grande público a par r da literatura e do cinema. Contudo o
lado român co das retratações deixa de lado os reais afazeres da prá ca arqueológica. Este filme
trata do método arqueológico. Método é a maneira de fazer alguma coisa. Para tanto se busca trazer
uma visão contemporânea de arqueologia e mostrar todo o escopo da pesquisa arqueológica, com
ênfase ao processo de inves gação aplicado há anos na Amazônia. Tópicos abordados: - o que é
arqueologia;  - o que é um sí o arqueológico; - pedido de autorização para pesquisa: toda a produção
do projeto de pesquisa; - reunião prévia dos pesquisadores antes de escavar; - definição do local de
escavação; - os pos de escavação; - o registro; - o tratamento dos materiais durante e depois do
campo; - as análises dos materiais; - as ações educa vas e - as publicações. Resumo da proposta do
livreto: A proposta prevê a publicação de dois formatos (livreto e folder) de textos com 5.000 mil cada

ragem. Livreto: com o intuito de apresentar conceitos da arqueologia e disponibilizar as pesquisas
arqueológicas realizadas no sudoeste Amazônico, de maneira didá ca e lúdica para o público infan l,
jovem e adulto, es mulando o interesse pela arqueologia. Folder: com o obje vo de divulgar conceitos
gerais sobre a salvaguarda e extroversão do acervo arqueológico acondicionando na Reserva Técnica
da Arqueologia da UNIR. Todas a propostas aprovadas pelo Conselho Departamental; 9. Orientação
de TCC pela Professora Elisangela Regina de Oliveira para a Discente Ingrid Pimenta: A professora
Juliana apresentou ao conselho a solicitação de Orientação de TCC da Professora Elisangela Oliveira
para a discente Ingrid Pimenta, o conselho departamental aprovou; Nada mais havendo a tratar, eu,
Juliana San  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
pela técnica administrativa, junto com lista de presença assinada, assinadas eletronicamente.

 

Documento assinado eletronicamente por JULIANA ROSSATO SANTI, Chefe de Departamento,
em 18/06/2020, às 14:34, 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 18/06/2020, às 14:45, 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
0440181 e o código CRC 396C1E9E.
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Referência: Proces s o nº 999119624.000031/2020-90 SEI nº 0440181
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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
17/06/2020, às 14 horas.

 

Lista de presença dos membros abaixo-assinados.

 

Documento assinado eletronicamente por Ingrid da Costa Pimenta, Usuário Externo, em
17/06/2020, às 14:41, 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 ELISANGELA REGINA DE OLIVEIRA, Docente, em
17/06/2020, às 14:51, 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 JULIANA ROSSATO SANTI, Chefe de Departamento,
em 17/06/2020, às 14:53, 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 17/06/2020, às 14:55, 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, Vice-Chefe de Departamento, em
17/06/2020, 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 ALMEIDA ANDRADE CASSEB, Docente, em
17/06/2020, às 15:09, 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, Docente, em
17/06/2020, às 15:10, 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, Docente, em 17/06/2020, às
15:10, 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 ADRIANA CRISTINA DA SILVA NUNES, Docente, em
17/06/2020, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EVANIA LIMA DE BARROS, Museóloga, em
17/06/2020, às 16:41, 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 GLENDA MARIA BASTOS FELIX, Técnica de
Laboratório, em 17/06/2020, às 17:01, 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
0439811 e o código CRC B3F8F918.

Referência: Proces s o nº 999119624.000031/2020-90 www.unir.br SEI nº 0439811
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