
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARQUEOLOGIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos quinze dias do mês de julho 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, Juliana Rossato San  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 e Jéssica Karitiana;  Justificadas as ausências: Valéria Cristina Ferreira e Silva (afastada
para Doutorado); Gilcimar Costa Barbosa(Afastado para Mestrado); Almeida Andrade Casseb (férias);
Adriana Cris na da Silva Nunes (férias) Ausências não jus ficadas: Gustavo Gurgel do Amaral; O
presidente do Conselho, professor Carlos Zimpel declarou abertos os trabalhos e deu início com os
seguintes Informes a) Semana acadêmica integrada Arqueologia e História; b) Concurso para
professor (a) temporárix do NCH professor Carlos Zimpel informou que em virtude do tempo,
colocou o nome dele para par cipar da comissão de trabalho. c) Colação de Grau NCH dia
20/07/2021 às 19h, transmissão ao vivo pelo Youtube no canal da UNIR; d) O professor Eduardo
Bespalez informou que o MPF/Ji-Paraná/RO agendou uma reunião com o DARQ/NCH/UNIR e
Prefeitura Municipal de Alta Floresta d’Oeste/RO, na próxima segunda-feira, 19/07/2021, a par r
das 10h00min, para tratar de questões associadas ao desenvolvimento do “Projeto de pesquisa e
resgate arqueológico nos sí os Rolim de Moura, Aliança e Elegância, Rolim de Moura do
Guaporé, Alta floresta d’Oeste/RO”; e) A Museóloga Evânia Barros informou que o Edielson do
Ministério público de Rondônia entrou contato para falar sobre o Memorial do Ministério
Público-Ro que eles pretendem implantar, a servidora disse que pode ser estabelecida uma
parceria entre UNIR e MP-RO; também falaram sobre a possível contratação de alunos para
estagiar, foi encaminhado um link de acesso ao memorial para a divulgação:
http://memorial.mpro.mp.br/; f) A profa. Silvana Zuse informou sobre o Estudo de Plano de
Gestão de Riscos da RT-DARQ: monitoramento e avaliação das condições ambientais para adoção
de medidas preven vas (início em junho de 2021)- Silvana Zuse; Glenda Félix;
Aneilda Nascimento; Silvia Cunha Lima; estabelecimento de parceria acadêmica com a consultora
(profissional reconhecida da área de conservação e restauro), Silvia Cunha Lima; Pauta: 1.
Solicitação de alteração no Projeto de Extensão: "Rondônia pelo olhar da arqueologia histórica: a
narra va das coisas e das pessoas":  A profa. Juliana San  solicitou alteração do Cronograma do
projeto que será estendido até 2022 e a mudança das a vidades para a vidades virtuais, sendo
aprovado pelo Conselho Departamental; 2.Solicitação de aproveitamento de disciplina, Rodrigo
Penha Freitas de Melo-Homologação de Parecer: O chefe de departamento Carlos Zimpel realizou a
análise da solicitação do discente, bem como elaborou parecer as solicitações, tendo o discente
solicitado a equivalência das seguintes disciplinas: a)DAA00716 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO I (60h), para DAA00406 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (100h); b) DAA00722
TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO II (60h) para TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (120h);
c) DAA00683 INTRODUÇÃO A ARQUEOLOGIA: TEORIA E MÉTODO (60h) para INTRODUÇÃO À
ARQUEOLOGIA (80h); d) DAA00852 ARQUEOLOGIA BRASILEIRA II (80h) para DAA00385
ARQUEOLOGIA BRASILEIRA I (80h); e) DAA00691 GEOARQUEOLOGIA (40h) para DAA00871
Geoarqueologia (60h); f) DAA00692 CONSERVÃÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL (80h) para DAA00405
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EDUCAÇÃO PATRIMONIAL:TEORIA E MÉTODO (60h); g) DAA00842 Antropologia Cultural e Etnografica
Brasileira I (60h) para DAA00874 Etnoarqueologia(60h); h) DAA00692 CONSERVAÇÃO DE
PATRIMÔNIO CULTURAL (80h) para DAA00395 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E TEORIA DO RESTAURO
(60h); em análise e leitura do parecer somente foi aprovada a equivalência da disciplina
DAA00852 ARQUEOLOGIA BRASILEIRA II (80h) para DAA00385 ARQUEOLOGIA BRASILEIRA I (80h),
os demais casos conforme descrito no parecer não atendem os requisitos para equivalência e/ou
aproveitamento, desse modo o conselho departamental homologou o parecer; 3.Solicitação da
empresa Scien a: oficina de escavação de urnas em laboratório: A empresa solicitou ao
departamento espaço para ministrar a oficina com a colaboradora Le cia Muller, e como no momento
a empresa vai ficar sem sede sica solicitaram também guardar as urnas no espaço da Reserva
Técnica, a professora Silvana Zuse sugeriu que fosse dado um prazo como limite para ministrar a
oficina, sendo assim ficou definido o prazo de 6 meses após o retorno das a vidades presenciais,
sendo aprovado pelo CONDEP; 4.Solicitação da empresa Scien a: necessidade de entrega da
documentação sica rela va à coleção arqueológica da usina de Santo Antônio: O chefe de
departamento repassou ao conselho sobre a questão da documentação, disse que a ins tuição
supracitada deseja entregar apenas a documentação digital, desse modo o conselho debateu a
necessidade de documentação sica e ficou decidido que aceitarão a documentação digital e sica
podendo ainda a documentação sica entregue ser cópia das originais, sendo aprovado pelo CONDEP;
5.Solicitação de acesso a coleção arqueológica de Sí os da Região do Alto rio madeira para
Thiago Kater e docente Silvana Zuse: O professor Carlos Zimpel elaborou o parecer rela vo a
solicitação de Thiago Kate, sendo favorável ao acesso para estudo; O conselho departamental
homologou a solicitação; 6.Processo de progressão funcional Adj. I para Adj II-SEI
23118.007299/2021-44, prof. Eduardo Bespalez: O professor Carlos Zimpel elaborou o parecer
rela vo ao pedido de progressão do docente Eduardo Bespalez, tendo em vista que a professora
Adriana Nunes foi designada como parecerista em período de férias, assim o parecer foi favorável a
solicitação de progressão funcional de Adjunto I para Adjunto II, tendo em vista que o docente a ngiu
a pontuação necessária e cumpriu os requisitos para solicitação, o CONDEP homologou a solicitação;
7.Pedido de endosso ins tucional: Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico
– PAIPA do Empreendimento Residencial Greenville, em Ariquemes/RO: O professor Carlos Zimpel
apresentou ao conselho o pedido de Endosso Ins tucional, designando a professora Juliana San   para
avaliar o projeto e dar parecer, sendo aprovado pelo CONDEP; 8.Pedido de endosso ins tucional:
Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Terminal Portuário Novo
Remanso de Porto Chuelo, Porto Velho-RO: O professor Carlos Zimpel apresentou ao conselho o
pedido de Endosso Ins tucional, designando a professora Elisangela Oliveira  para avaliar o projeto e
dar parecer, sendo aprovado pelo CONDEP; 9.Polí ca de Endosso Ins tucional, leitura do
documento e deliberação sobre o parecer: O presidente do Conselho realizou a leitura do
documento elaborado pela docente Silvana Zuse, em que destacou diversas contribuições,
necessitando ainda da contribuição individual de cada membro do CONDEP, desse modo o parecer foi
favorável, sendo homologado pelo CONDEP; 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 membro do
conselho de departamento, junto com lista de presença assinada, assinadas eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ANEILDA NASCIMENTO DOS SANTOS, Assistente em
Administração, em 19/07/2021, às 18:31, 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 20/07/2021, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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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
0719671 e o código CRC 0043C0D4.

Referência: Proces s o nº 23118.002528/2021-34 SEI nº 0719671
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARQUEOLOGIA - PORTO VELHO

LISTA DE PRESENÇA

6ª Sessão ordinária da DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARQUEOLOGIA - PORTO VELHO, em
15/07/2021, às 14 horas.

 

Lista de presença dos membros abaixo-assinados.

 

Documento assinado eletronicamente por ELISANGELA REGINA DE OLIVEIRA, Docente, em
15/07/2021, 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 EDUARDO BESPALEZ, Vice-Chefe de Departamento,
em 15/07/2021, às 14:57, 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, Docente, em 15/07/2021,
às 14:58, 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 15/07/2021, às 14:58, 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
15/07/2021, às 15:00, 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 15/07/2021, às 15:05,
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
15/07/2021, 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 ANEILDA NASCIMENTO DOS SANTOS, Assistente em
Administração, em 15/07/2021, às 16:32, 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 15/07/2021, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
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art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JESSICA DE OLIVEIRA KARITIANA, Usuário Externo,
em 15/07/2021, às 16:55, 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 Cleiciane Aiane Noleto da Silva, Usuário Externo,
em 15/07/2021, às 16:59, 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
0717690 e o código CRC 64AE6F82.

Referência: Proces s o nº 23118.002528/2021-34 www.unir.br SEI nº 0717690
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