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ATA DE REUNIÃO

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniram-se na sala
do Departamento de Arqueologia (DARQ), no Campus José Ribeiro Filho da Fundação Universidade
Federal de Rondônia (UNIR), os membros do Conselho Departamental. Docentes: Silvana Zuse,
Gustavo Gurgel do Amaral. Técnicas: Glenda Maria Bastos Félix; Aneilda Nascimento dos Santos;
Representante discente: Ingrid da Costa.  Jus ficadas as ausências : Valéria Cris na Ferreira e Silva
(afastada para Doutorado), Carlos Augusto Zimpel Neto (Viagem campo- afastamento SCDP), Eduardo
Bespalez (viagem campo- afastamento SCDP), Marcele Regina N. Pereira (Férias); Juliana Rossato
San  (Férias), Elisangela Regina de Oliveira, Adriana Cris na da Silva Nunes, Jéssica de Oliveira
Kari ana e. Não jus ficada a ausência: Almeida Andrade Casseb. A presidente do Conselho,
professora Silvana Zuse declarou abertos os trabalhos deu início com os seguintes Informes. a) A
Professora Walterlina Brasil, diretora do NCH, solicitou espaço na reunião, desejando as boas
vindas no novo ano le vo e reiterando o compromisso com o curso de Arqueologia. A diretora
agradeceu e parabenizou o DARQ por enviar o Plano de Ação no prazo. Solicitou atenção por parte dos
docentes em relação aos trâmites corretos nos processos de afastamento SCDP, sendo necessário
incluir todos os documentos comprobatórios ao abrir o processo, bem como o relatório de viagem após
a chegada. A diretora lembrou que no ano de 2019 solicitou ao DARQ o Relatório com as medidas e
metas adotadas pelo curso para avaliar as demandas perante a comunidade e consolidar o curso nos
seus 10 anos, salientando que a par r do décimo ano incide sobre o orçamento e que o NCH precisa
jus ficar perante a Comissão de Processo Sele vo a demanda de vagas ofertadas. A Professora
Silvana Zuse comunicou que o NDE está elaborando o relatório e encaminhará ao NCH, e justificou que
no final de 2019 o NDE esteve ocupado no preenchimento do relatório de avaliação de curso do MEC.
A Diretora enfa zou que, antes e durante a avaliação do curso pelo MEC, prevista para 2020, o NCH
pode dar apoio ao DARQ, com estagiário para auxiliar na organização de toda documentação. A
diretora sugeriu ainda que seja formalizada a lotação da técnica Museóloga Evânia Barros no
Departamento de Arqueologia. A diretora comunicou que diante de todos os acontecimentos não dará
con nuidade ao processo sele vo para Professor Subs tuto, e enfa zou que os Departamentos
poderão fazê-lo caso entenderem que é importante. A Diretora solicitou que o DARQ envie e-mail ao
NCH com a demanda efe va pelo uso das salas de aula, com dias e horários, para que seu uso possa
ser reagendado quando ociosas. A diretora informou ainda que o NCH terá uma unidade de extensão
na cidade de Porto Velho, na escola Rio Branco, e que conta com o Departamento, por meio de seus
projetos de extensão, para desenvolver ações nesse espaço. b) colação e grau do NCH: Silvana Zuse
informou que quatro arqueólogues se formaram na colação de grau do dia 19 de fevereiro de 2020. C)
Prédio da Reserva Técnica: A Profa. Silvana informou que a obra da Reserva Técnica está concluída e
será entregue em breve para a UNIR, e que o DARQ par cipou de reuniões com a ESBR, em dezembro
de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020, para tratar da aquisição do mobiliário e equipamentos,
fornecendo todo apoio técnico e que aguarda a entrega do espaço, prevista para março, e em seguida
das coleções arqueológicas que poderão ficar acessíveis para pesquisa e exposições. D) Aprovação
d a proposta Ponto de Memória: Reserva Técnica de Arqueologia da UNIR: preservação do
patrimônio arqueológico no estado de Rondônia”: A Profa. Silvana comunicou que o projeto
elaborado no DARQ foi selecionado no edital de concurso Nº. 004/2018/CEL/SUPEL/RO, conforme

Ata de Reunião DARQ-PVH 0373409         SEI 999119624.000020/2020-18 / pg. 1



diário oficial do estado de Rondônia (21/01/2020), e que toda documentação foi entregue no prazo, e
encontra-se em avaliação no momento. E) troca de horário das disciplinas Português e Introdução a
História: Aneilda Comunicou que, por demanda do Professor Cris an, houve consenso na troca de
horários juntamente com a Profa Verônica, e que as aulas de introdução a História serão nas segundas
de manhã, entre 07:50 e 12:20 hs, e que as aulas de Português serão nas quintas-feiras, a par r das
10:40 hs. Pauta: 1.Homologação da avaliação dos Planos/programas das disciplinas do semestre
le vo 2020: a Profa. Silvana informou o resultado das análises feitas em reunião do NDE, conforme
quadro abaixo. Salientou ainda que a Professora Adriana enviou as ementas após a reunião do NDE de
fevereiro, portanto serão analisadas na reunião do NDE de março. Outras ementas não foram
entregues.

.

Situação em 2019 Docente Resultado

Ementas reprovadas   

DAA00408 Disciplina Complementar
Antropologia Física Almeida  

Ementas aprovadas com correções Docente  

DAA00398 Zooarqueologia Almeida  

DAA00375 Geologia Geral Gustavo  

DAA00410 Disciplina Complementar
Arqueologia do Negro Gustavo  

DAA00403 Disciplina Complementar
Analise de solo Adriana  

Ementas não entregues Docente  

DAA00384 Arqueologia Amazônica Carlos  

DAA00385 Arqueologia Brasileira I Carlos  

DAA00378 Pré-História Geral   

DAA00405 Educação Patrimonial:
Teoria e Método   

DAA00395 Conservação Preventiva e   
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Teoria do Restauro   

DAA00393 Museologia   

   

Situação em 2020   

Ementas entregues   

DAA00384 Arqueologia Amazônica Carlos Aprovada com alteração
do modelo

DAA00385 Arqueologia Brasileira I Carlos Aprovada com alteração
do modelo

DAA00378 Pré-História Geral Cleiciane Aprovada

DAA00405 Educação Patrimonial:
Teoria e Método Alyne

Aprovada com alterações
no cronograma- entregue
com alterações

DAA00395 Conservação Preventiva e
Teoria do Restauro Laura Aprovada

DAA00393 Museologia Evânia
Aprovada com alterações
no cronograma- entregue
com alterações

Ementas não entregues   

DAA00408 Disciplina Complementar
Antropologia Física Almeida  

DAA00398 Zooarqueologia Almeida  

DAA00375 Geologia Geral Gustavo  

DAA00410 Disciplina Complementar
Arqueologia do Negro Gustavo  

DAA00403 Disciplina Complementar Adriana  
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Analise de solo Adriana  

2. Comissão para elaboração de edital de eleição da nova Chefia DARQ 2020-2022: A comissão foi
formada pelos componentes: Juliana Rossato san  (presidente), Ingrid da Costa Pimenta (membro),
Glenda Félix (membro), Aneilda Nascimento (Suplente) e Silvana Zuse (Suplente), sendo aprovada por
todos. 3. Homologação do Edital e da Comissão ad referendum para elaboração do edital para
Monitoria 2020: todos os presentes aprovaram a banca composta por Juliana Rossato San
(Presidente); Aneilda Nascimento dos Santos (membro) e Glenda Maria Bastos Félix (membro) e o
edital. 4. Homologação do reingresso Rodrigo de Melo e Edvaldo Lima de Souza ad referendum:
todos os conselheiros aprovaram. 5. Disciplina por acompanhamento para Eliana DAA00401
Prá cas de Campo II com a professora Juliana: a acadêmica realizou as a vidades de campo 2019 e
a matrícula não foi consolidada. Todos os presentes aprovaram. 6. Homologar Edital 01 DARQ UNIR,
Curso de escavação de vasilhas cerâmicas arqueológicas: todos os presentes aprovaram o edital. 7.
Afastamento com ônus (diárias) para professora Juliana San  ministrar/coordenar Simpósio na X
REUNIÓN DE TEORÍA ARQUEOLÓGICA DE AMÉRICA DEL SUR (TAAS) OAXACA 2020 de 04 a 10 de
outubro de 2020: todos aprovaram. 8. Parecer da Profa. Silvana Zuse sobre o projeto de Extensão
“Rondônia pelo olhar da Arqueologia Histórica: a narra va das pessoas e das coisas”, proposto
pela Profa. Juliana Rossato San , para par cipação no edital Nº 01/PROCEA/UNIR/2020: a Profa
Silvana Zuse deu parecer favorável e os presentes aprovaram. 9. Parecer da Profa. Elisângela Oliveira
sobre o relatório parcial (2018-2020) do Projeto de extensão “Arqueologia e Comunidades no rio
Madeira, Porto Velho/RO”, coordenado pela Profa. Silvana Zuse: o parecer da Professora
Elisângela foi favorável e aprovado por todos os conselheiros. 10. Parecer da Profa. Elisângela
Oliveira sobre a proposta de renovação do Projeto de extensão “Arqueologia e Comunidades no
rio Madeira, Porto Velho/RO”, coordenado pela Profa. Silvana Zuse, para par cipação no edital
Nº 01/PROCEA/UNIR/2020: o parecer da Professora Elisângela foi favorável e aprovado por todos os
conselheiros. 11. Aprovação do afastamento ad referendum do Professor Eduardo Bespalez para
atender à requisição para a realização de diagnós co arqueológico nas estradas vicinais que
serão patroladas no Distrito de Rolim de Moura do Guaporé, Município de Alta Floresta
d’Oeste/RO, entre 17 e 22 de fevereiro de 2020: todos os presentes aprovaram. 12. Aprovação do
afastamento ad referendum do afastamento do Professor Carlos Zimpel para atender à requisição
para a realização de diagnós co arqueológico nas estradas vicinais que serão patroladas no
Distrito de Rolim de Moura do Guaporé, Município de Alta Floresta d’Oeste/RO, entre 17 e 22 de
fevereiro de 2020: todos os presentes aprovaram. 13. Solicitação dos estudantes para que as aulas
do DARQ iniciem 08:30 ou 09:00 horas devido a problemas no transporte público. A Professora
Silvana esclareceu que o DARQ segue as recomendações da Universidade e sugeriu aos discentes
encaminharem as demandas para a administração superior, tendo em vista que todos os cursos têm

do os mesmos problemas. Solicitou aos docentes compreensão e diálogo com os estudantes na
solução de problemas advindos de atrasos em função da situação do transporte público. 14.
Solicitação de Endosso da Arqueóloga Laura Nisinga para o “Programa de Gestão do Patrimônio
Arqueológico – Loteamento Jardim Madri”: A professora Silvana avaliou o projeto enviado pela
interessada e apresentou parecer favorável, sendo aprovado pelo conselho departamental. 15.
 Solicitação de Endosso da Arqueóloga Laura Nisinga para “ Projeto de Avaliação de impactos ao
Patrimônio Arqueológico- Loteamento Jardim Primavera- Guajará mirim, RO”: A professora
Silvana avaliou o projeto enviado pela interessada e apresentou parecer favorável, sendo aprovado
pelo conselho departamental. Nada mais havendo a tratar, eu, Silvana Zuse Vice-chefe do
Departamento de Arqueologia da UNIR e Vice presidente do Conselho Departamental, lavro a presente
Ata que foi lida, aprovada, e assinada eletronicamente por mim e por outro membro do conselho junto
com lista de presença assinada.
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Documento assinado eletronicamente por SILVANA ZUSE, Vice-Chefe de Departamento, em
02/03/2020, às 11:20, 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, Técnica
Administrativa, em 02/03/2020, 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.

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
0373409 e o código CRC FEFE738D.

Referência: Proces s o nº 999119624.000020/2020-18 SEI nº 0373409
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LISTA DE PRESENÇA

1ª Sessão ordinária da DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARQUEOLOGIA - PORTO VELHO, em
20/02/2020, às 14 horas.

 

Lista de presença dos membros abaixo-assinados.

 

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO GURGEL DO AMARAL, Docente, em
20/02/2020, às 16:37, 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, Técnica
Administrativa, em 20/02/2020, às 16:37, 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
Administrativa, em 20/02/2020, às 16:56, 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 SILVANA ZUSE, Vice-Chefe de Departamento, em
20/02/2020, às 17:45, 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 Ingrid da Costa Pimenta, Usuário Externo, em
21/02/2020, às 16:07, 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
0367732 e o código CRC F7D30ED1.

Referência: Proces s o nº 999119624.000020/2020-18 www.unir.br SEI nº 0367732
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