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9ª Sessão ordinária da DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARQUEOLOGIA - PORTO VELHO, em
28/10/2021, às 14 horas.

 

Lista de presença dos membros abaixo-assinados.

 

Documento assinado eletronicamente por JESSICA DE OLIVEIRA KARITIANA, Usuário Externo,
em 28/10/2021, às 14:50, 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 28/10/2021,
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 ANEILDA NASCIMENTO DOS SANTOS, Assistente em
Administração, em 28/10/2021, 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 CARLOS AUGUSTO ZIMPEL NETO, Chefe de
Departamento, em 28/10/2021, 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, Docente, em 28/10/2021, às 15:03,
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 ESTHEFANY BRUNA HERCULANO DOS SANTOS,
Usuário Externo, em 28/10/2021, às 15:04, 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
28/10/2021, 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 ELISANGELA REGINA DE OLIVEIRA, Docente, em
28/10/2021, 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 EDUARDO BESPALEZ, Vice-Chefe de Departamento,
em 28/10/2021, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
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do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GLENDA MARIA BASTOS FELIX, Técnica de
Laboratório, em 28/10/2021, às 15:11, 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
28/10/2021, às 15:14, 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 GUSTAVO GURGEL DO AMARAL, Docente, em
28/10/2021, 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.

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
0794362 e o código CRC 189AE7C5.

Referência: Proces s o nº 23118.002528/2021-34 www.unir.br SEI nº 0794362
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARQUEOLOGIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e oito dias do mês de outubro 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 , Silvana Zuse e
Gustavo Gurgel do Amaral; Docentes Credenciadas: Laura Nisinga Cabral; Técnicas: Aneilda
Nascimento dos Santos, Glenda Maria Bastos Félix; Representante discente e do Centro Acadêmico:
Esthefany Bruna Herculano dos Santos e Jéssica Kari ana; Jus ficadas as ausências : Valéria Cris na
Ferreira e Silva (afastada para Doutorado); Gilcimar Costa Barbosa(Afastado para Mestrado); Adriana
Cris na da Silva Nunes; A reunião também contou com a presença dos discentes Jorge Matheus,
Alexsandro Sanches, Silvania Gonzaga e Elcilene. Ausências não jus ficadas: Almeida Andrade
Casseb; O presidente do Conselho, professor Carlos Zimpel declarou abertos os trabalhos, não houve
informes passando diretamente a leitura e deliberação da Pauta: 1. Solicitação de acesso ao acervo,
por Cliverson Gilvan Pessoa da Silva: solicitação de acesso ao material cerâmico do sí o Novo
Engenho Velho ( Projeto de Arqueologia Preven va na UHE Santo Antônio), por Cliverson Gilvan
Pessoa da Silva, para incluir na pesquisa de doutorado (MAE/USP), em andamento; acesso no período
de 16 de novembro de 2021 a 22 de novembro de 2021, no laboratório do DARQ/UNIR, colocado em
votação o conselho departamental aprovou a solicitação; 2. Solicitação de acesso ao acervo, Deise
Lemos Carvalho: solicitação de acesso ao material cerâmico dos sí os Porto Olga, Quatro Irmãos,
Fortaleza e Waldemar, do Projeto de Gestão do Patrimônio Arqueológico da Rodovia Federal BR-429,
por Deise Lemos Carvalho, para projeto de mestrado, seleção em andamento na UFS. O conselho
aprovou a solicitação; 3. Solicitação de acesso ao acervo, por Eduardo Rosa de Mendonça Costa:
Solicitação de acesso ao material cerâmico do sí o Bacuri (Projeto de Gestão do Patrimônio
Arqueológico da Rodovia Federal BR - 429), por Eduardo Rosa de Mendonça Costa, no Projeto de
Mestrado "Diacronias cerâmicas no sambaqui Monte Castelo e suas influências no Sudoeste
Amazônico", seleção em andamento no MAE/USP. Solicitação aprovada pelo conselho departamental;
4. Indicação de parecerista, solicitação de endosso ins tucional, Preservar meio-ambiente,
Projeto De Avaliação De Impacto Ao Patrimônio Arqueológico Na Área Diretamente Afetada Da
Lt 230 Kv Se Abunã – Se Rio Branco I C3, Estados Acre E Rondônia - Processo Iphan:
f01450.002871/2021-65: O docente Carlos Zimpel foi indicado como relator do projeto, com o obje vo
de emi r parecer acerca do pedido, sendo aprovado pelo CONDEP; 5. Indicação de parecerista,
solicitação de endosso ins tucional, Scien a consultoria Projeto De Avaliação De Impacto Ao
Patrimônio Arqueológico Da Área De Implementação Da Linha De Distribuição, Tensão 69 Kv,
Colorado D’oeste - Cerejeiras, RO: O docente Eduardo Bespalez foi indicado para relator do projeto,
com o obje vo de emi r parecer acerca do pedido, sendo aprovado pelo Conselho departamental; 6.
Indicação de parecerista, solicitação de endosso ins tucional, MRS ambiental Projeto De
Avaliação De Impacto Ao Patrimônio Arqueológico – Paipa Linha De Transmissão Serra Da Lua: A
docente Elisangela de Oliveira foi indicada como relatora do projeto, com o obje vo de emi r parecer
referente ao pedido de endosso, sendo aprovado pelo conselho departamental; 7. Deliberação sobre
pareceres de projetos de pesquisa para a matrícula na disciplina de TCC I semestre 2021.1: Foram
subme dos a comissão de análise dos projetos de pesquisa para a disciplina de TCC I os projetos das
discentes Esthefany Bruna Herculano Dos Santos, Elizabeth Duram Silva e Norma Wende Amorim
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Sub l, A docente Elisangela de Oliveira foi a relatora do projeto da discente Esthefany Bruna, em
leitura para o conselho o parecer é favorável a con nuidade da pesquisa em TCC I, O docente Eduardo
Bespalez realizou a análise e parecer da discente Elizabeth, pautou com algumas sugestões sendo
favorável ao desenvolvimento do projeto na disciplina de TCC I, A docente Laura Nissinga Cabral foi a
relatora do projeto da discente Norma Wende, em leitura o parecer é favorável ao trabalho para
con nuidade na disciplina, o Conselho departamental homologou todos os pareceres; 8. Pedido de
reintegração e alunx especial, leitura e deliberação de parecer 2021.1: Durante o período de
solicitação não houveram pedidos de reintegração, havendo apenas um pedido de matrícula especial,
sendo a requerente Carolaine Nascimento dos Santos, que solicita matrícula como aluna especial na
disciplina de Geologia Geral ofertada no semestre de 2021.1, o professor Carlos Zimpel elaborou
parecer referente a solicitação e tendo a solicitante cumprido com todos os requisitos para a matrícula
é favorável ao pedido, o conselho aprovou o parecer e solicitação; 9. Solicitação workshop, urna
Teotônio. Pedido feito pelo Thiago Kater, para a escavação em laboratório de uma urna
procedente do sí o Teotônio e que se encontra no acervo do DARQ-UNIR: O chefe do
departamento apresentou ao conselho a solicitação, em conversa o conselho do DARQ considerou
inviável autorizar que ocorra tal evento em virtude das atuais condições sanitárias, sendo assim a
solicitação foi INDEFERIDA pelo conselho departamental; 10. Solicitação da comissão organizadora
do II ENEARQUEO, 15 a 20 de novembro. Solicita a dispensa das alunas e alunos durante os dias
do evento que é organizado com apoio do departamento: O chefe do departamento apresentou a
solicitação ao CONDEP não houve objeções visto que o evento é extremamente importante para somar
conhecimento, o conselho aprovou a solicitação. 11. Solicitação sobre disciplina de Prá cas de
Campo II e Laboratório II, feita pelo corpo discente: O docente Carlos Zimpel apresentou ao
conselho uma carta enviada pelos discentes em que solicitam a oferta das disciplinas acima descritas,
em conversa o conselho chegou a conclusão ser inviável ofertar tais disciplinas, pois são disciplinas
prá cas que demandam ser presenciais, logís ca de transporte, alimentação, seguro para os alunos,
orçamento, entre outros, por este mo vo o pedido dos discentes foi INDEFERIDO pelo conselho
departamental, porém a coordenação irá estudar o caso dos discentes um a um e ver a possibilidade
de ofertar uma disciplina opta va. 12. Consolidação e Cancelamento de disciplinas em aberto
referente ao semestre de 2020.1:  A coordenação do DARQ fez uma busca no sistema fez uma busca
no SIGAA a fim de verificar a quan dade de disciplinas em aberto no semestre de 2020.1, tendo em
vista que essas disciplinas estão prejudicando a matrícula de diversos discentes no semestre de
2021.1; foi constatado que as disciplinas DAA00421-Antropologia Física, DAA00390-Bioarqueologia e
DAA00382-Matemá ca e Esta s ca que estão sob a responsabilidade do docente Almeida Casseb e
as disciplinas de DAA00871-Geoarqueologia,  DAA00375-Geologia Geral e DAA00387 Patrimônio
Cultural que estão sob a responsabilidade do docente Gustavo Gurgel precisam atender as demandas
con das no processo SEI 23118.006034/2021-29 para que sejam consolidadas; As demais disciplinas
abertas são: DAA00398-Zooarqueologia (sem docente), DAA00410-Disciplina Complementar (sem
docente), DAA00394-Arqueobotânica (Adriana Nunes), DAA00404-Arqueologia Pública (Silvana Zuse),
DAA00395-Conservação Preven va e Teoria do Restauro (sem docente), DAA00405-Educação
patrimonial teoria e método (sem docente), DAA00374-Filosofia (sem docente), DAA00396-Prá cas de
Campo em Arqueologia I (sem docente), DAA00396-Prá cas de Campo em Arqueologia I (Juliana
San ), DAA00433-Campo III (sem docente), DAA00397-Prá cas de Laboratório I (sem docente),
DAA00402-Lab. II (sem docente) e DAA00388-Teoria Arqueológica (sem docente) tendo em vista que
parte das disciplinas não foi ministrada na época por causa da suspensão das aulas presenciais em
março de 2020 e que outras nem mesmo possuem alunos matriculados, que após o calendário de
Ensino Remoto emergencial foi feito um planejamento e novas disciplinas foram ofertadas tanto no
período de fev. a dez de 2020 quanto no período especial de fev-2021 à maio-2021, o Conselho
departamental aprovou o cancelamento das disciplinas acima descritas. 13. Solicitação de Inclusão
de disciplinas para o discente Jorge Matheus de Araújo Barros: O chefe do departamento
apresentou ao conselho a solicitação de inclusão para o discente, tendo em vista que o mesmo já foi
aluno em 2018 e possui parte das disciplinas dos períodos iniciais e tendo passado por novo processo
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sele vo a matrícula do primeiro período é automá ca, deste modo com o obje vo de aproveitar as
demais disciplinas solicitou a inclusão das disciplinas:  DAA00387 Patrimônio Cultural (80h) Prof.
Gustavo Amaral, DAA00874 Etnoarqueologia (60h) Prof. Eduardo Bespalez, DAA00431 Geotecnologias
e Geoprocessamento aplicados a arqueologia (80h) Laura Nisinga, DAA00394 Arqueobotânica (60h)
Profa Adriana Nunes, sendo aprovado 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/a membro
do conselho, junto com lista de presença assinada, assinadas eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ANEILDA NASCIMENTO DOS SANTOS, Assistente em
Administração, em 29/10/2021, às 11:04, 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 29/10/2021, às 11:10, 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
0794929 e o código CRC B14A1C94.

Referência: Proces s o nº 23118.002528/2021-34 SEI nº 0794929
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