
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARQUEOLOGIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 25 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 14 horas, por webconferênica, realizou-se a
reunião ordinária com os membros do Conselho Departamental presentes  Docentes: Adriana Cris na
da Silva Nunes, Eduardo Bespalez, Elisangela Regina de Oliveira, Juliana Rossato San  e Silvana Zuse;
e Docentes Credenciadas: Alyne Mayra Rufino dos Santos, Cleiciane Aiane Noleto da Silva, Laura
Nisinga Cabral; Técnicas: Aneilda Nascimento dos Santos, Evânia Lima de Barros, Glenda Maria Bastos
Félix, e Gilcimar Costa Barbosa;  Representante discente e do Centro Acadêmico: Ingrid da Costa
Pimenta e Jéssica Kari ana;  Jus ficadas as ausências : Valéria Cris na Ferreira e Silva (afastada para
Doutorado); Marcele Regina N. Pereira; Almeida Andrade Casseb, Carlos Augusto Zimpel Neto, Eclésia
Gonçalves do Nascimento, e Gustavo Gurgel do Amaral. A presidente do Conselho, professora Juliana
San  declarou abertos os trabalhos e deu início com os seguintes Informes a) Par cipação do
Departamento de Arqueologia, na figura da Profa. A Dra. Silvana Zuse, e os Museólogues Evania e
Gilcimar, no Projeto de Extensão in tulado ICOM DEFINE - Definição de museu contribuição da
perspec va do Norte sob a coordenação de Rosangela Marques de Bri o; b) Recebimento do relatório
de campo (RAIPA) da CGH em Espigão do Oeste, sob coordenação da arqueóloga Laura Nisinga Cabral
e solicitação de entrega das doações da contrapar da ao endosso e entrega de material arqueológico;
c) Atualizações de matrículas e disciplinas com registro equivocado no SIGAA, pela DIRCA. referente
ao semestre especial, serão encaminhados pelo DARQ pedidos de ajuste, pois algumas disciplinas
estão com registro equivocado e várias solicitações de matrícula não realizada; d) Entrega dos
documentos e coleções arqueológicas de JIRAU no dia 09/02/21 no processo de entrega Evânia e
Gilcimar relataram os diversos problemas ocorridos principalmente das prateleiras que não estavam
seguras para acondicionar a coleção. Para não colocar o material no chão pediram a ESBR as suas
estantes, pallets, suportes para vasilhas e engradados. Juliana Silva (ESBR) mencionou que não será
necessário devolver. Os museóloges agradeceram a ajuda da Weylla Bento de Oliveira, Márcio
Candido da Costa e Genildo Bezerra Leite; e) Placa de iden ficação do prédio da Reserva Técnica,
colocada na parte da frente no dia 18/02/21;  f) Entrega da documentação e coleção pela UHE Santo
Antônio sendo o recebimento da documentação digital para o dia 20/04, o recebimento do inventário
detalhado dos materiais e planejamento de entrega na data de 26/04/21 e o recebimento dos
materiais arqueológicos de 26/04 a 30/04/21; g ) Confirmação da numeração e letra do Prédio da
Reserva Técnica que antes era 4E passando a ser 4F. A presidente do conselho pediu licença para se
re rar da reunião após a leitura dos informes para par cipação na Reunião ordinária do NCH,
passando assim a presidir a reunião a docente Silvana Zuse, seguindo com a Pauta: 1.Processo de
Progressão Funcional Profa. Adriana Nunes (23118.003615/2020-28), Homologação do parecer: A
professora Silvana Zuse realizou a leitura do Parecer entregue pelo docente Prof. Dr. Carlos Zimpel que
realizou a análise do processo supracitado e considerando que a docente cumpriu os requisitos
exigidos na legislação onde alcançou pontuação sa sfatória, e neste caso o parecer é favorável a
progressão funcional de Associado I para Associado II, sendo aprovado pelo Conselho Departamental;
2. Ementas semestre especial de fevereiro a maio 2021: A chefe de departamento encaminhou junto
com a convocação as ementas que foram aprovadas na reunião do NDE em 24/03/21 constante no
ANEXO I desta ata, sendo aprovada pelo Conselho Departamental; 3. Homologação do Edital para
Eleição  de Chefia e vice-chefia (Anexo III): A coordenadora encaminhou para apreciação a minuta do
Edital para eleição de Chefe e Vice-chefe de departamento, sendo o Edital 01/2021/DARQ aprovado
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pelo CONDEP. 4.Prorrogação do prazo do Plano de ação DARQ 2021: A Professora Silvana Zuse
solicitou ao conselho e a pedido da Comissão a prorrogação do prazo para a entrega do Plano de Ação
2021 sendo para a próxima reunião ordinária do CONDEP no mês de março/21, o conselho
departamental aprovou. 5.Solicitação de imagens para u lização na publicação “Diretrizes para
preservação de bens arqueológicos móveis” O cio Nº 409/2021/CNA/DEPAM-IPHAN: A professora
Silvana Zuse na qualidade de presidente do conselho, informou aos conselheiros sobre o a solicitação
do IPHAN através do documento supracitado e colocou para votação do conselho, sendo aprovado por
todos. 6.Solicitação  do Discente Alexsandro Sanches de Oliveira de acesso, no período de 24 de
fevereiro de 2020 a 01 de maio de 2020,  a Documentação sica e digital, das etapas de campo,
laboratório e RT, sob a guarda da Reserva Técnica Arqueológica do Departamento de
Arqueologia (RT-DARQ), a fim de elaborar TCC relacionado a construção de um catálogo digital
que promova a acessibilidade do acesso a informação do patrimônio:  A orientadora Evânia Barros
explicou que o TCC está sendo estruturado em 03 capítulos. O primeiro vai abordar sobre a formação
do acervo do DARQ, a proveniência desses acervos, qual a pologia do acervo (“endosso” -
empreendimentos, patrimonial, acadêmica, doações), a pologia de material de cada acervo
(histórico, arqueológico) e também sua localização atual. O segundo capítulo abordará sobre o que é
acessibilidade para as ins tuições, par ndo da maior abrangência; depois órgão federais IPHAN;
IBRAM), definir qual o po de acessibilidade que será trabalhada no TCC se acessibilidade sica,
virtual, e/ou geográfica. Por fim, no capítulo três, explicar sobre o tainacan (plataforma que iremos
usar) e o porquê da escolha, além da apresentação dos dados; estrutura do repositório, conclusões e
possibilidade de estudo e as escolhas dos metadados. A solicitação foi aprovada pelo CONDEP;
7.Mudança de proposta para recebimento das coleções da Eletronorte: A professora Silvana Zuse
informou que no dia 24/02 foi realizada reunião com a Reitoria, Propano, Procuradoria Federal da Unir
e Eletronorte para discussão da proposta de recebimento das coleções da Eletronorte (endosso e
contrapar da), do processo SEI DARQ-UNIR 999119624.000035/2020-78, ficando claro, de acordo com
os diferentes representantes, que entre os itens da referida proposta, há maior facilidade para
disponibilização do transporte, materiais de consumo e permanentes, porém há dificuldades para
contratação de terceiros, para a realização de cursos de capacitação. O CONDEP optou pela mudança
na proposta, prevendo o transporte, uma listagem de materiais de consumo e permanentes, para
viabilizar o recebimento das coleções. Silvana disse que o DARQ tentara desenvolver as capacitações
através de outros meios, seja através de rubrica da Unir, ou de outros endossos. Silvana solicitou a
colaboração dos coordenadores e técnicos da RT, Labs e CDPA para elaboração da listagem, sendo
aprovado pelo conselho; 8.Projeto de Pesquisa " Inves gação do SARS-COV-2 em esgotos nas
cidades de Porto Velho e Candeias do Jamari - RO: subsídios para ações de vigilância em saúde
ambiental" sob a coordenação da docente Dra. Adriana Nunes: A profa. Adriana Cris na da Silva
Nunes apresentou ao Conselho o projeto de pesquisa e Informou que aprovou o projeto na Chamada
001/2020 PPSUS/FAPERO. Disse ainda que o projeto terá duração de dois anos com financiamento da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Rondônia/FEPERO. Que o projeto tem como parceiros os
Laboratórios de microbiologia e de virologia da FIOCRUZ-RO, e do LABOGEOOPA/UNIR; 9.
Cronograma para defesas TCC 2020-1 parte 2: O cronograma foi enviado ao CONDEP para
conhecimento e ciência de todos, conforme disposto no ANEXO II e aprovado pelo conselho
departamental; 10. Solicitação de Reintegração: A vice presidente do conselho explicou aos docentes
a situação das discentes Theresa Maria de Arruda Balieiro (201610467) e Eliana Amaral do Carmo
(201421134), que solicitaram trancamento no ano anterior e em 2021 a situação permanece a mesma,
tendo em vista que as discentes solicitaram inclusão na matrícula para o período especial referente ao
semestre de 2020-1 ofertadas em 2021 e que foram aprovadas na reunião extraordinária DARQ em
03/02/21, o conselho departamental aprovou a reintegração de matrícula das discentes. 11. Ajustes
na matrícula dos discentes para período especial: A coordenação do do curso após revisão dos
pedidos de Inclusão e reintegração dos discentes, informou ao conselho a necessidade de alguns
ajustes nas matrículas, sendo necessário a inclusão da discente Elcilene Vieira Pereira Mar ns
(201520434) na disciplina de DAA00376-Introdução a arqueologia e a inclusão do  discente Reginaldo
Salva erre (201521629) na disciplina de DAA00406-TCC I, a Inclusão de matrícula para a discente
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Salva erre (201521629) na disciplina de DAA00406-TCC I, a Inclusão de matrícula para a discente
Marcia Regina Cosme Pinheiro (201610868) na disciplina de DAA00878-É ca e Arqueologia, sendo
aprovado pelo CONDEP; 12. Homologação do Plano de Capacitação e Pós Graduação docente
DARQ 2021 (ANEXO IV): O plano de capacitação e pós graduação docente 2021, foi discu do,
proposto e editado pelos docentes, sendo aprovado pelo CONDEP.  Nada mais havendo a tratar, eu,
Silvana Zuse Vice-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.

 

ANEXO I da ata da reunião ordinária CONDEP em 25/01/2021

Disciplina Situação Docente

1 e 2º PERIODO

DAA00375 Geologia Geral Aprovada Gustavo

DAA00382 MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA Aprovada Almeida

DAA00841 Ecologia da Amazônia Aprovada Adriana

3 e 4º PERIODO

DAA00390 BIOARQUEOLOGIA Aprovada Almeida

DAA00871 Geoarqueologia Aprovada Gustavo

5 e 6º PERIODO

DAA00421 Antropologia Física-OPTATIVA Aprovada Almeida

DAA00394 ARQUEOBOTÂNICA Aprovada Adriana

7 e 8º PERIODO

DAA00878 Ética e Arqueologia Aprovada Eduardo

DAA00406 Trabalho de Conclusão de Curso I Aprovada Silvana

ANEXO II da ata da reunião ordinária CONDEP em 25/01/2021
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Cronograma de entrega dos Projetos e Trabalhos de Conclusão de Curso 2020-1 parte 2

Ação Período

Encaminhar à Chefia do Departamento o Projeto de Pesquisa e o Aceite do
Orientador para avaliação e aprovação em Reunião Ordinária do CONDEP
(para TCC I)

01/03 a
12/03/2021

Reunião Ordinária do CONDEP para avaliação dos pareceres aos projetos de
pesquisa entregues (para TCC I) 19/03/2021

As(os) orientadoras(es) devem encaminhar a Coordenação do TCC a
composição das bancas examinadoras (3 membros). O(a) coordenador(a)
apresentará as indicações ao Departamento, para homologação (conforme Art.
18º das Normas TCC)

até 16/04/2021

Reunião Ordinária do CONDEP para aprovação da composição das bancas
avaliadoras das Monografias de Conclusão de Curso 16/04/2021

Envio da Monografia à Chefia do Departamento através de encaminhamento
assinado pelo(a) orientador(a) (conforme Art. 28º das Normas TCC)

até 10 (dez)
dias antes da
defesa

A Coordenação do TCC encaminhará as Monografias aos respectivos
membros das bancas examinadoras (conforme Art. 19º das Normas TCC) individualmente

Divulgação dos dados relacionados às defesas das Monografias (datas,
horários, locais, discentes, membros da banca e títulos dos trabalhos) junto ao
site do Departamento (conforme Art. 44º das Normas TCC)

No momento
que houver o
envio (via e-
mail) da data,
hora e local da
defesa, pelo
orientador

Data limite para de Defesa dos TCC’s 19/05/2021

Entregar a cópia (formato digital para disponibilização em acesso aberto no
RIUNIR e DARQ), protocolada via SEI, através de memorando, com anexo do
formulário: “Termo de Autorização e Declaração de Distribuição não exclusiva
para publicação digital” anexado a este documento). Após o protocolo via SEI,
a mídia deverá ser entregue fisicamente à Biblioteca, em suporte CD, formato
pdf, contendo: o trabalho na íntegra com ficha catalográfica e folha de
aprovação com assinatura da Banca ou Ata de aprovação, devidamente
assinadas (segundo Resolução nº 190/CONSAD, de 04 de dezembro de 2017).

Até 20/05/2021
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ANEXO III da ata da reunião ordinária CONDEP em 25/01/2021

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO ELEITORAL 2021 PARA CHEFE E VICE CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA

 

EDITAL Nº 01/2021/DARQ/NCH

 

A Comissão Organizadora do Processo Eleitoral para escolha de Chefe e Vice Chefe do
Departamento de Arqueologia no biênio 2021/2023, designada e aprovada em Reunião
Extraordinária do Conselho do Departamento de Arqueologia ocorrida em 17 de janeiro de 2021
resolve:

Art. 1º - Declarar aberto o processo eleitoral para a escolha de Chefe e Vice Chefe do
Departamento de Arqueologia do Núcleo de Ciências Humanas da Universidade Federal de
Rondônia (DARQ/NCH/UNIR).

DOS CANDIDATOS

Art. 2º - Poderá candidatar-se a Chefe e a Vice Chefe qualquer docente, em regime de tempo
integral, independentemente da titulação, do nível ou da classe do cargo ocupado, desde que
lotado no Departamento de Arqueologia.

Art. 3º - Candidatas(os) a Chefe e Vice Chefe poderão concorrer ao pleito com inscrições
individuais, diferenciados os cargos.

Art. 4 º – É vedada a inscrição de um candidato em mais de um cargo.

Art. 5 º – É vedada a inscrição de docente que estiver cumprindo penalidade administrativa.

 

DOS VOTANTES

Art. 6º - Poderão votar: docentes e técnicas(os) administrativos lotados no DARQ, docentes
voluntárias e discentes regularmente matriculadas(os) no Curso de Arqueologia.

DAS INSCRIÇÕES

Art. 7º - As inscrições obedecerão aos seguintes critérios:

I. As inscrições serão feitas entre os dias 05 e 06 de abril de 2021, através do e-mail do
Departamento de Arqueologia (arqueologia@unir.br) e de requerimento da(o) candidata(o)
fazendo a indicação para o cargo de Chefe ou Vice Chefe, anexado o currículo Lattes,
conforme ficha de inscrição no ANEXO II deste edital.

II. Para estas eleições serão levados em conta TODOS os aspectos constantes na
Resolução n. 015/CONSAD/2001, desde os critérios de inscrição, votação, apuração e
fórmula para contagem de votos, entre outros.

III. Não serão aceitas as inscrições das(os) candidatas(os) que não obedecerem ao disposto
no Art. 2º do presente Edital.

IV. As inscrições serão homologadas e tornadas públicas no site do departamento no dia 07
de abril de 2021, até às 12h.

V. O prazo para entrada de recursos será de 24 horas, a contar da data da homologação das
inscrições.
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VI. O resultado final das inscrições será tornado público, no site do departamento, no dia 09
de abril de 2021.

VII. A impugnação somente será feita com base neste Edital e na Resolução n.
015/CONSAD/UNIR/2001.

 

DA VOTAÇÃO

Art. 8º - As eleições obedecerão aos seguintes critérios:

I. A votação será feita de forma remota, na plataforma SiE (Sistema de Eleição) acessado
pelo link: https://sistemas.unir.br/eleicao/pages/login.xhtml, conforme instruções do DTI.

II. No dia 12 de abril de 2021, entre 08:00 e 18:00 h, serão realizados os Cadastros de
Eleitores. No dia 13 será divulgada a lista dos eleitores cadastrados. O dia 14 de abril é
para interposição de recurso dos eleitores, caso haja algum problema no cadastro.
Havendo interposição de recurso, no dia 16 de abril será divulgada a lista final. A
Autenticação é realizada no Sigaa, portanto, Membros da Equipe de Eleição, Candidatos
(as) e Eleitores devem possuir acesso regularizado ao Sigaa (Login e Senha). Caso, no
momento da realização do cadastro, o Eleitor não possua este acesso, o mesmo não será
vinculado à eleição  como Eleitor.

III. A votação remota será no dia 19 de abril de 2021, das 8h00min às    17h00.
IV. A eleição para Chefe e Vice-chefe obedecerá ao peso dos votos como preceitua o Art. 16

da Resolução 015/CONSAD/2001.
V. A Comissão Organizadora Eleitoral será responsável pela apuração dos votos.

 

Art. 9º - Na votação serão observados os seguintes procedimentos:

I. O eleitor deverá logar-se no SiE (com Login e Senha) e encaminhar-se à área de votação
indicada pela DTI; (https://sistemas.unir.br/eleicao/pages/login.xhtml)

II. Em local específico, o eleitor clicará no quadrado em branco respectivo aos nomes dos
Candidatos;

III. O voto é pessoal e secreto.

DA APURAÇÃO

Art. 10º - A apuração dos votos será iniciada imediatamente após o encerramento da votação.

Art. 11º - No caso de empate no número de votos, entre duas(dois) ou mais candidatas(os), a
ordem de classificação obedecerá aos seguintes critérios:

I. Aquela(e) com maior titulação acadêmica.
II. Aquela(e) com maior tempo de serviço no quadro do Magistério Superior.
III. Aquela(e) com maior idade.

 

Art. 12º - Serão consideradas(os) eleitas(os) as(os) candidatas(os) que obtiverem 50% mais 01
(um) dos votos depositados na urna válidos. Se houver apenas  uma(um) candidata(o) para
cada vaga, ou em caso contrário, será eleita(o) aquela(e) que obtiver maior número de votos
válidos.

DOS RECURSOS

Art. 13 º - Os recursos deverão ser entregues à Comissão Eleitoral via e-mail
(arqueologia@unir.br), em até 24 (vinte e quatro) horas úteis depois da divulgação das decisões
da Comissão Eleitoral, em forma de requerimento elaborado de maneira clara, objetiva e
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fundamentada, sob pena de indeferimento, que terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para
divulgar a decisão.

 

§ 1º – Da decisão da Comissão Eleitoral, caberá recurso ao Conselho do Departamento, até 24
(vinte e quatro) horas úteis após a divulgação do resultado.

§ 2º - O Conselho do Departamento terá prazo de 72 horas úteis para divulgar a decisão.

DO MANDATO

Art. 14 º - O mandato do Chefe e Vice Chefe de Departamento eleito será de 02 (dois) anos, a
partir da data de publicação da portaria e nos termos do Regimento Geral, artigo 40, da
Universidade Federal de Rondônia – UNIR.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 15 º - A Comissão Organizadora Eleitoral, após os recursos, no prazo de quarenta e oito
horas úteis, deverá encaminhar ao Núcleo de Ciências Humanas – NCH, para as devidas
providências administrativas, as Atas dos Trabalhos realizados e do mapa total da apuração.

Art. 16 º - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral e, em caráter
de recurso, pelo Conselho do Departamento de Arqueologia.

 

Porto Velho, 22 de fevereiro de 2021.

 

Juliana Rossato Santi

Presidente

 

Aneilda Nascimento dos Santos

Membro Corpo Técnico

 

Glenda Maria Bastos Félix

Membro Corpo Técnico

 

Ingrid Pimenta

Membro Corpo Discente

 

 

ANEXO I

CRONOGRAMA DO EDITAL 01/2021/DARQ
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ITEM DATA/HORÁRIO

Publicação do Edital para Eleição de
Chefia e Vice-Chefia DARQ  

Período de Inscrições 05/04 e 06/04/2021

Homologação das Inscrições 07/04/2021 Até às 12:00h

Prazo para Interposição de Recursos as
inscrições

24 horas após a divulgação das inscrições
homologadas.

Resultado final das inscrições 09/04/2021

Período de Campanha dos candidatos  

Cadastro de eleitores 12/04/2021

Divulgação da lista de eleitores 13/04/2021

Prazo para Interposição de recursos a lista
de eleitores 14/04/2021

Divulgação final da lista de eleitores 16/04/2021

Votação 19/04/2021 das 8:00h às 17:00h

Divulgação do resultado da eleição 20/04/2021 até 12:00h

Prazo para Interposição de recursos ao
resultado da eleição.  

Divulgação do resultado final da eleição  
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ANEXO II

 

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome: SIAPE:

CPF: Regime de Trabalho:

INSCRIÇÃO PARA:

(    ) Chefe (     ) Vice-Chefe

 

Solicito registro de candidatura e declaro acatar todas as normas eleitorais vigentes para o
processo eleitoral previstas no EDITAL 01/2021/DARQ/NCH/UNIR, CONSULTA PARA
ESCOLHA DE CHEFE E VICE-CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA e declaro
ter conhecimento das Resoluções nº. 015/CONSAD, de 25 de Abril de 2001.

 

____________________________ 

Assinatura

 

Porto Velho, RO,     de              de 2021

 

 

ANEXO IV da Ata reunião ordinária CONDEP em 25/02/2021

 

 

QUADRO I - PLANO ANUAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOCENTE1 DO DEPARTAMENTO

Departamento: Arqueologia

Núcleo ou Campus: Ciências Humanas Ano de vigência do plano: 2021

Informações conforme Art 4°, §1°, da RESOLUÇÃO Nº 28, DE 30 DE ABRIL DE 2019
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Alínea Informações

I - Relacione as Áreas de
conhecimento/avaliação em que exista
carência no Departamento, conforme áreas
de conhecimento/avaliação da CAPES;

70300003 ANTROPOLOGIA

70301000 TEORIA ANTROPOLÓGICA

0302006 ETNOLOGIA INDÍGENA

70303002 ANTROPOLOGIA URBANA

70304009 ANTROPOLOGIA RURAL

70305005 ANTROPOLOGIA DAS POPULAÇÕES
AFRO-BRASILEIRAS

 

70400008 ARQUEOLOGIA

70401004 TEORIA E MÉTODO EM
ARQUEOLOGIA

70402000 ARQUEOLOGIA PRÉ-HISTÓRICA

70403007 ARQUEOLOGIA HISTÓRICA

 

20100000 BIOLOGIA GERAL

20203004 GENÉTICA VEGETAL (Justificativa
Arqueobotânica)

II - Relacione cursos de pós-graduação
lato ou stricto sensu vinculados ao
departamento;

Não há cursos de pós-graduação lato ou stricto
sensu vinculados ao departamento, na presente
data.

III - Relacione os grupos de pesquisa e
suas respectivas linhas, vinculados ao seu
departamento;

Grupos de Pesquisas:

Arqueologia na Amazônia Meridional (GPAAM).
Linhas de Pesquisa:

Etnoarqueologia;
O ensino da Arqueologia no Brasil;
Usos do espaço e cultura material em
Arqueologia na Bacia do Madeira, Rondônia;

   

1. Este plano deve ser anexado em todos os processos de afastamentos individuais, com a
respectiva ata de aprovação do plano anual no âmbito departamental, conforme Art. 16, §
2°, inciso I.

Variabilidade cerâmica e diversidade cultural na
bacia do rio Madeira, Rondônia;
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Cultura Material, Conflito e Resistência:
Arqueologia Histórica no sudoeste amazônico;
Musealização da Arqueologia: experiências e
perspectivas para a gestão, preservação e
extroversão patrimonial.

Grupo de Estudos e Pesquisas em Biologia
Experimental – GEPBIOExp Linhas de pesquisa:

Microbiotas de Solo Amazônico e Meio Ambiente

-Paisagem, Processos do Meio Físico e Gestão
Ambiental.

IV - Descreva os objetivos e metas do
departamento na criação de novos
cursos de pós-graduação e/ou
consolidar o(s) curso(s) de pós-
graduação já existentes, vinculados
ao núcleo/campus a que pertence o
departamento;

O Departamento de Arqueologia tem um quadro
permanente constituído por mestres e doutores em
diversas áreas do saber. Oferta o curso de bacharelado
em arqueologia e tem como objetivo criar programa de
pós-graduação em Arqueologia voltado à diversidade
cultural, patrimonial e natural para a região Amazônica
até 2023.

V - Descreva as metas a serem
atingidas para alcançar o nivelamento
de formação dos docentes do
departamento, a fim de atender às
prioridades e diretrizes acadêmicas
da UNIR, além das necessidades
regionais

Objetiva-se prioritariamente doutorar todos os mestres do
departamento e em seguida iniciar o pós-doutoramento
dos demais doutores. Dada à especificidade deste curso,
a especialização dos recursos humanos é de suma
importância para esta área, ainda carente nesta
instituição. Deve-se ressaltar que também não há na
UNIR ensino e pesquisa de pós-graduação em
Arqueologia, fato que só será alcançado se o corpo
docente do departamento se especializar na referida
área. Além disso, doutores em Arqueologia poderiam
também colaborar com outros programas de pós-
graduação, como o de Desenvolvimento Regional,
Geografia, História. Este plano foi pensado priorizando
otimizar a relação de professores em aperfeiçoamento e
a relação estatística entre aluno/professor.

 

 

PLANO ANUAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOCENTE

Departamento: Arqueologia Campus: José Ribeiro Filho Ano: 2021

Relação dos Docentes Lotados no Departamento2

N° Nome dos docentes Titulação3 Vínculo4 Está
Afastado?5

Previsão de
afastamento

Início
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1. Adriana Cristina da Silva
Nunes

Pós-
Doutorado DE Não 2026-2

2. Almeida Andrade Casseb Pós-
Doutorado DE Não 2026-2

3. Carlos Augusto Zimpel Neto Pós-
Doutorado DE Não 2028-1

4. Eduardo Bespalez Pós-
Doutorado DE Não 2023-2

5. Elisangela Regina de Oliveira Doutorado DE Não 2021-2

6. Gustavo Gurgel do Amaral Pós-
Doutorado DE Não 2025-1

7. Juliana Rossato Santi Pós-
Doutorado DE Não 2023-1

8. Marcele Regina Pereira
Nogueira

Pós-
Doutorado DE Não 2025-1

9. Silvana Zuse Pós-
Doutorado DE Não 2023-2

10. Valéria Cristina Ferreira e
Silva Doutorado DE Sim 2019-1

Observações:
                                                                                                                                                                               

2. 
Relacione os docentes lotados no departamento, informando quem está afastado e quem
possui intenção de se afastar no ano subsequente, respeitando, na liberação de docentes
para pós-graduação, o limite de 20% dos docentes efetivos em exercício no departamento
com direito a contratação de professor substituto, e em conformidade com a capacidade de
atendimento integral das atividades acadêmicas do departamento nos cursos de
graduação e pós-graduação.

3. Graduado, Especialista, Mestre ou Doutor.
4. DE (Dedicação Exclusiva), T40, T20.
5. Se o docente em questão encontra-se afastado durante a vigência do plano.

 

Documento assinado eletronicamente por ANEILDA NASCIMENTO DOS SANTOS, Assistente em
Administração, em 02/03/2021, às 15:19, 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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Documento assinado eletronicamente por JULIANA ROSSATO SANTI, Chefe de Departamento,
em 02/03/2021, às 15:25, 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
02/03/2021, às 16:14, 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
0610571 e o código CRC 5A860418.

Referência: Processo nº 23118.002528/2021-34 SEI nº 0610571

Ata de Reunião DARQ-PVH 0610571         SEI 23118.002528/2021-34 / pg. 13

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

1ª Sessão ordinária da DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARQUEOLOGIA - PORTO VELHO, em
25/02/2021, às 14 horas.

 

Lista de presença dos membros abaixo-assinados.

 

Documento assinado eletronicamente por ANEILDA NASCIMENTO DOS SANTOS, Assistente em
Administração, em 25/02/2021, 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 GILCIMAR COSTA BARBOSA, Museólogo, em
25/02/2021, às 15:01, 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
25/02/2021, às 15:02, 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 25/02/2021, às
15:02, 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
25/02/2021, 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 Ingrid da Costa Pimenta, Usuário Externo, em
25/02/2021, às 15:19, 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 JESSICA DE OLIVEIRA KARITIANA, Usuário Externo,
em 25/02/2021, às 15:19, 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 25/02/2021, 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 Alyne Mayra Rufino dos Santos, Usuário Externo,
em 25/02/2021, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,

Lista de Presença DARQ-PVH 0609712         SEI 23118.002528/2021-34 / pg. 14

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://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://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://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


do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELISANGELA REGINA DE OLIVEIRA, Docente, em
25/02/2021, 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 GLENDA MARIA BASTOS FELIX, Técnica de
Laboratório, em 25/02/2021, às 15:36, 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
25/02/2021, às 15:49, 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
25/02/2021, às 16:08, 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
0609712 e o código CRC 5EF60335.

Referência: Proces s o nº 23118.002528/2021-34 www.unir.br SEI nº 0609712
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