
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARQUEOLOGIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos treze dias do mês de maio do ano de 2022, às 14:30 horas, por webconferênica, realizou-se a
reunião ordinária com os membros do Conselho Departamental presentes  Docentes: Adriana Cris na
da Silva Nunes, Carlos Augusto Zimpel Neto, Elisangela Regina de Oliveira, Eduardo Bespalez, , Igor
Morais Mariano Rodrigues, Juliana Rossato San , Laura Nisinga Cabral; Técnicas: Aneilda Nascimento
dos Santos e Glenda Maria Bastos Félix;  Representante discente e do Centro Acadêmico:  Jorge
Mateus de Araújo Barros;  Jus ficadas as ausências : Valéria Cris na Ferreira e Silva (afastada para
Doutorado); Gilcimar Costa Barbosa(Afastado para Mestrado); Evânia Lima de Barros (Licença
maternidade),  Silvana Zuse (par cipando de outra reunião de trabalho); Ausências não jus ficadas:
Gustavo Gurgel do Amaral e Almeida Andrade Casseb; O presidente do Conselho, professor Carlos
Zimpel declarou abertos os trabalhos e deu início com os seguintes Informes a) Avaliação docente no
SIGAA disponível para os discentes até dia 02 de junho para avaliação dos docentes referente ao
semestre de 2021.1; b) Reunião de trabalho com docentes da turma do 2° Período juntamente com a
CAPNES no dia 16 de maio às 14 horas; c) Colação de grau NCH 23/05/22 às 19h IFRO; d) o docente
Igor Rodrigues informou que irá par cipar do IX Colóquio História, Arqueologia e Antropologia da
América Indígena que ocorrerá do dia 18 a 20 de maio de 2022, transmissão online ao vivo pelo
youtube, no dia 20/05 par cipará da mesa VII cultura material, apresentando o tema “Relações
interpessoais entre humanos e materiais: uma perspec va etnoarqueológica sobre os trançados dos
Wai Wai” https://www.youtube.com/watch?v=Aoq9dJI7pUc. Pauta: 1. Homologação de decisão ad
referendun para viagem docente Eduardo Bespalez (23118.005545/2022-12): O docente Eduardo
Bespalez solicitou afastamento para viagem ao município de Pimenteiras d’oeste-RO a convite do
IPHAN do dia 16 a 19 de maio de 2022 para definir os obje vos do projeto de pesquisa
etnoarqueológica que será desenvolvido junto aos Guarasugwê pelo Departamento de Arqueologia do
Núcleo de Ciências Humanas da Universidade Federal de Rondônia (DARQ/NCH/UNIR) no âmbito do
Termo de Ajustamento de Conduta do empreendimento Fazenda Brasil Fronteira/Grupo Masu , o ad
referendum foi homologado pelo conselho departamental; 2. Homologação de decisão ad
referendun para viagem docente Silvana Zuse (23118.005684/2022-38): A docente Silvana Zuse
solicitou afastamento para viagem técnica a convite dos indígenas da TI Kwazá do rio São Pedro, por
intermédio da Pesquisadora Gicele Sucupira, a fim de analisar vasilhas cerâmicas e lí cos polidos que
encontraram na terra indígena, localizada a 30 Km da cidade de Parecis/RO, no período de 16 a 19 de
maio de 2022, o ad referendum foi aprovado pelo conselho departamental; 3- Solicitação de
afastamento para viagem prof. Igor Morais Mariano Rodrigues: O docente solicitou afastamento
para viagem ao exterior no período de 11 a 17 de junho de 2022  para realização de a vidades ligadas
ao Projeto de Pesquisa internacional do qual faz parte: "Heritage and Territoriality: Past, present and
future, percep ons among Tacana, T’simane and Waiwai" que ocorrerá na cidade de Rurrenabaque na
Bolívia, a solicitação foi aprovada pelo CONDEP; 4. Processo de Progressão Funcional Carlos
Augusto Zimpel 23118.005844/2022-49: A docente Juliana San  analisou e submeteu ao conselho o
parecer referente a solicitação de progressão funcional do docente supramencionado, visto que o
requerente alcançou a pontuação de 59 pontos e cumpriu os requisitos do processo o parecer é
favorável a solicitação, sendo aprovado pelo CONDEP; 5. Processo de Progressão Funcional Juliana
San  23118.004630/2022-55: O parecerista Carlos Zimpel realizou a leitura do parecer referente ao
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processo, visto que a docente a ngiu 217 pontos e cumpriu com os requisitos do processo o parecer é
favorável a progressão, sendo aprovado pelo conselho departamental;  6. Pedido de Aproveitamento
de disciplinas Shirley Carolina dos Santos (mat. 20211010414): O coordenador do curso realizou a
análise da solicitação da discente e somente foi aprovado a solicitação de aproveitamento da
disciplina DAA00382-Matéma ca e Esta s ca, já a solicitação de aproveitamento para as disciplinas 
DAA00381-Introdução a antropologia; DAA00388-Teoria arqueológica; DAA00871-Geoarqueologia;
DAA00383- Metodologia Cien fica; DAA00386- Arqueologia Histórica e DAA00399-Arqueologia e
Licenciamento Ambiental foram todas indeferidas, visto que a carga horária das disciplinas cursadas
na ins tuição de origem são inferiores e o conteúdo das ementas apresentadas não é compa vel com
as ementas do DARQ, o parecer foi aprovado pelo conselho; 7. Alteração de banca do Concurso
público para docente efe vo no magistério superior: A nova composição da banca será formada
pelo Dr. Diego Lemos Ribeiro (UFPEL), Dra. Marcele Regina Pereira Nogueira (UNIR) e Dra. Silvana
Zuse, sendo os docentes Juliana San  e Carlos Zimpel suplentes, aprovado pelo CONDEP; 8.Alteração
na ro na administra va: Proposta apresentada pelo chefe de departamento para a distribuição dos
pareceres por ordem alfabé ca para os conselheiros referente a assuntos administra vos e
pedagógicos em geral e quanto aos assuntos específicos da arqueologia também serão distribuídos
por ordem alfabé ca, de forma a facilitar a tramitação e andamento dos processos, sendo aprovado
pelo CONDEP;  9. Comissão Plano de Endosso Ins tucional: O chefe do departamento prof. Carlos
Zimpel propôs reformular a comissão para elaboração do plano de endosso ins tucional, sendo a nova
comissão formada pelos docentes Carlos Zimpel, Elisangela Oliveira, Laura Cabral, Eduardo Bespalez,
Igor Rodrigues e as docentes Silvana Zuse e Juliana San  como suplentes, a comissão foi aprovada
pelo CONDEP; 10. Projeto Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico do Sí o Tambaqui,
Alvorada do Oeste-RO: A docente Laura Cabral solicitou parecerista para analisar e emi r parecer
acerca do projeto, a docente Elisangela Regina de Oliveira foi indicada como parecerista, sendo
aprovado pelo conselho. 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, junto
com lista de presença assinada, assinadas eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ANEILDA NASCIMENTO DOS SANTOS, Assistente em
Administração, em 18/05/2022, às 10:28, 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 18/05/2022, às 10:31, 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
0969733 e o código CRC 264092B3.

Referência: Proces s o nº 23118.001055/2022-39 SEI nº 0969733

Ata de Reunião DARQ-PVH 0969733         SEI 23118.001055/2022-39 / pg. 2

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


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
13/05/2022, às 14:30 horas.

 

Lista de presença dos membros abaixo-assinados.

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO ZIMPEL NETO, Chefe de
Departamento, em 13/05/2022, às 15:20, 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 JULIANA ROSSATO SANTI, Docente, em 13/05/2022,
às 15:28, 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 IGOR MORAIS MARIANO RODRIGUES, Docente, em
13/05/2022, às 15:29, 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 Jorge Matheus de Araújo Barros, Usuário Externo,
em 13/05/2022, às 15:32, 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 Laura Nisinga Cabral, Usuário Externo, em
13/05/2022, às 15:33, 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 ANEILDA NASCIMENTO DOS SANTOS, Assistente em
Administração, em 13/05/2022, às 15:33, 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 13/05/2022, às 15:35, 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
13/05/2022, às 15:39, 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
13/05/2022, às 16:34, 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.

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
0969735 e o código CRC 61C8C9AE.

Referência: Proces s o nº 23118.001055/2022-39 www.unir.br SEI nº 0969735
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