
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARQUEOLOGIA - PORTO VELHO

LISTA DE PRESENÇA

4ª Sessão ordinária da DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARQUEOLOGIA - PORTO VELHO, em
14/05/2020, às 14 horas.

 

Lista de presença dos membros abaixo-assinados.

 

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO BESPALEZ, Docente, em 14/05/2020, às
15:12, 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
14/05/2020, 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 ALMEIDA ANDRADE CASSEB, Docente, em
14/05/2020, às 15:15, 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, Chefe de Departamento,
em 14/05/2020, às 15:15, 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
14/05/2020, às 15:18, 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 14/05/2020, às 15:24, 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, Técnico Administrativo,
em 14/05/2020, às 15:26, 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 14/05/2020, às 15:30, 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, Docente, em
14/05/2020, às 16:41, 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.

Documento assinado eletronicamente por ELISANGELA REGINA DE OLIVEIRA, Docente, em
14/05/2020, às 16:44, 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
14/05/2020, às 16:47, 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
14/05/2020, às 17:42, 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
0421813 e o código CRC 40949B93.

Referência: Proces s o nº 999119624.000031/2020-90 www.unir.br SEI nº 0421813
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARQUEOLOGIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos 14 dias do mês de abril do ano de 2020, às 14 horas, por webconferênica, realizou-se a reunião
ordinária com os membros do Conselho Departamental presentes  Docentes: Adriana Cris na da Silva
Nunes, Almeida Andrade Casseb, Carlos Augusto Zimpel Neto, Eduardo Bespalez, Elisangela Regina de
Oliveira, Gustavo Gurgel do Amaral, Juliana Rossato San  e Silvana Zuse; e Docentes Credenciadas:
Não compareceram; Técnicas: Aneilda Nascimento dos Santos, Evânia Lima de Barros, e Glenda Maria
Bastos Félix; Representante discente: Ingrid da Costa.  Jus ficadas as ausências : Valéria Cris na
Ferreira e Silva (afastada para Doutorado); Marcele Regina N. Pereira; Laura Nisinga Cabral, Alyne
Mayra Rufino dos Santos, Eclésia Gonçalves do Nascimento e Cleiciane Aiane Noleto da Silva. A
presidente do Conselho, professora Juliana San  declarou abertos os trabalhos e deu início com os
seguintes Informes a) Conhecimento sobre a Proposta de Programa de acompanhamento de egressos
PAE; informando sobre o desenvolvimento do Programa pelo NDE; b) Solicitação à PRAD de Lotação do
Museólogo Gilcimar da Costa Barbosa no DARQ, solicitação encaminhada no dia 13 de maio de 2020,
baseada na Portaria Nº 619, DE 8 DE MAIO DE 2020, publicada no DOU. c) A Profa. Adriana Cris na da
Silva Nunes solicitou registro referente a PORTARIA Nº 236/2020/GR/UNIR, emi da pela reitoria
em 30 de abril de 2020. A portaria designa a profa Adriana para coordenar o Centro
Interdepartamental de Biologia Experimental e Biotecnologia, juntamente com a Profa. Dra. Elieth
Afonso Mesquita/Vice-coordenadora docente do Departamento de Ciências Biológicas/UNIR. A
professora relata que o Centro Interdepartamental foi aprovado pelo CONSEPE em 1999/Ato Decisório
nº 102/CONSEPE DE 15 de Julho/1999, que o Centro Interdepartamental possui Regimento Interno, e
que atualmente é formado por três grupos de pesquisas. Disse que o Centro está aberto para
cooperação com os professores do departamento de arqueologia para a realização de pesquisas
cien fica no campo da Bioarqueologia e Arqueobotânica. Pauta: 1 . ACOMPANHAMENTO ESPECIAL
DE DISCIPLINAS 2020-2 (baseado no Plano de matrícula e formatura dos discentes de 2009 a
2018): O plano de acompanhamento foi apresentado em reunião que servirá para o próximo semestre,
conforme tabela abaixo, sendo aprovado pelo CONDEP.

Acompanhamento Especial 2020.2

Disciplina Docente Discentes

DAA00394 ARQUEOBOTÂNICA Juliana Santi
Maria de Nazaré Bastos da Silva e Rachel
Leticia Cardoso Inácio.

DAA00846 PORTUGUÊS
INSTRUMENTAL

Não definido Julia Leticia Evangelista Monteiro e

DAA00397 PRÁTICAS DE LABORATÓRIO
EM ARQUEOLOGIA I

Cleiciane
Noleto

Rafaela Cristine Miranda Gomes

DAA00406 TRABALHO DE CONCLUSÃO
DE CURSO I

Elisangela
Oliveira

Rafaela Cristine Miranda Gomes
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DAA00405 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL:
TEORIA E MÉTODO

Laura
Nisinga
Cabral

Rafaela Cristine Miranda Gomes

DAA00386 ARQUEOLOGIA HISTÓRICA
Eclésia
Gonçalves

Reginaldo Salvatierre

DAA00841 ECOLOGIA DA AMAZÔNIA
Adriana
Nunes

Ingrid Da Costa Pimenta e Silvania Gonzaga
Branco

DAA00436 REGISTROS RUPESTRES Juliana Santi
Elcilene Vieira Pereira Martins; Mariana
Castro De Oliveira Franca.

2. Verificação das Minutas de Acordo de cooperação Técnico cien fico (ins tucional e de
servidor): A professora Juliana San  enviou a minuta do documento elaborado, e que servirá de
modelo base para quando o Departamento precisar de algum documento dessa natureza, tendo em
vista que a coordenação sempre u liza modelos de outras ins tuições, o documento foi aprovado pelo
CONDEP; 3. Definição de conteúdo das disciplinas Método de Análise em Arqueologia e Prá ca de
Laboratório em Arqueologia I, II e III: Ficou definido que: em Prá cas I será dado enfoque  a
discussão sobre os procedimentos de conservação preven va de acervos arqueológicos e a vidades
prá cas de curadoria e iden ficação dos materiais provenientes das escavações arqueológicas (entre
eles: lí cos, cerâmicas, ossos, materiais botânicos carbonizados ou não, louças, vidros, metais entre
outros, encontrados nos sí os arqueológicos da região e que compõe o acervo da Reserva Técnica do
DARQ/UNIR); em Prá cas II: análise de materiais cerâmicos; ficha de análise e descrição dos
atributos; análise de uma amostra cerâmica buscando entender as escolhas tecnológicas na cadeia
operatória de elaboração dos artefatos; sistema zação dos dados, fotografia, desenho e relatório de
análise e em Prá cas III: análise dos materiais arqueológicos em minerais e rochas; elaboração e
aplicação de fichas de análise; descrição de atributos; exercícios de experimentação, interpretação e
sistema zação dos dados da análise;O professor Eduardo Bespalez votou por abstenção.
4.Homologação dos Planos de Trabalhos da Aneilda, Evânia e Glenda (de 13 de abril a 17 de maio)
(aprovados ad referendum) e aprovação dos Planos de Trabalho de 18 de maio até o final do
período de quarentena: A professora Juliana encaminhou juntamente com a convocação os planos de
trabalho das servidoras Técnicas para conhecimento de todos os conselheiros e sugeriu aprovação do
plano até o final do período de quarentena (trabalho remosto), as técnicas sugeriram apenas atualizar
o plano quando houverem novas a vidades, o conselho departamental aprovou os planos de trabalho,
o prazo e demais alterações sugeridas. 5. Questões gerais referentes ao Prédio da RT (coleções
ESBR e SAESA). Homologar Grupos de Trabalho: 1) GT Polí ca de Endosso Ins tucional
(Elisangela, Glenda, Carlos, Aneilda e Laura). 2) GT Plano de Gestão da RT, Laboratórios e CDPA
(Eduardo, Silvana; Evânia, Alyne e Cleiciane): A professora Juliana ressaltou a necessidade de
realizar avaliações referentes a polí ca de endosso ins tucional DARQ/UNIR e a organização geral
dos espaços do novo Prédio, assim, criou dois Grupos de Trabalho. A maioria aprovou, e o professor
Carlos Zimpel votou por abstenção; 6. Homologação da proposta de Avaliação Docente DARQ
(elaboradas pelas técnicas Aneilda e Glenda) até que o SIGAA tenha um novo sistema de
avaliação, aprovada pelo NDE: A profa. Juliana San  solicitou homologação da nova proposta de
avaliação docente das disciplinas semestrais, tendo em vista que o sistema an go foi desabilitado
com a implantação do SIGAA e a DTI, DIRCA e CPAV ao serem consultadas não deram previsão de
retorno das avaliações, desse modo as servidoras técnicas apresentaram uma proposta de avaliação
online através de formulário anônimo que poderá ser preenchido pelos discentes, sendo homologado
pelo conselho departamental; 7. Minuta de celebração de acordo de cooperação técnico cien fico
com Professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP Dr. Eduardo Góes Neves: A profa.
Juliana San  solicitou aprovação da celebração de acordo de cooperação técnica, cujo obje vo é em
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suma a cooperação mútua entre as partes para a vidades de ensino, pesquisa e extensão
relacionadas ao projeto de pesquisa temá co do prof. Eduardo Góes, além da colaboração dos
docentes e discentes, endosso para guarda de material, promoção de eventos e publicações cien fica;
a minuta do documento foi disponibilizada por e-mail para conhecimento e sugestão do conselho, a
solicitação foi aprovada pelo conselho departamental; 8. Minuta do Projeto de Exposição para
abertura da Reserva Técnica da Arqueologia (USINAS): A profa. Juliana informou que o documento
foi enviado por e-mail, que ainda necessita de aprovação da ESBR e passou a palavra para a
Museóloga Evânia Barros, que foi a responsável pela elaboração do projeto, que fez um breve relato
sobre a exposição, disse ainda que para con nuidade do projeto depende da aprovação da ESBR, bem
como da lista de materiais solicitados para execução da exposição, sendo aprovado pelo conselho
departamental; 9. Homologação do Relatório de análise do Instrumento de avaliação INEP MEC
2020, aprovado pelo NDE: A profa. Juliana San  informou que o relatório final elaborado pelo NDE,
Coordenação e Técnicas foi enviado para conhecimento do Conselho, disse ainda que o relatório está
baseado no novo instrumento de avaliação e que consta os indicadores do MEC e tudo que foi
desenvolvido pelo DARQ desde a úl ma avaliação em 2016, o relatório foi homologado pelo CONDEP;
10. Proposta de divulgação do acervo da Reserva Técnica Arqueológica do Departamento de
Arqueologia da UNIR: A professora Silvana apresentou a Proposta de divulgação dos acervos da RT
DARQ em tempos de pandemia, elaborados por ela e pela Museóloga Evânia Lima de Barros, e tem
por obje vos Divulgar o acervo arqueológico salvaguardado na Reserva Técnica Arqueológica do
Departamento de Arqueologia da UNIR, bem como a própria ins tuição, o curso de graduação em
Arqueologia e as pesquisas desenvolvidas com as coleções; Promover acesso às informações sobre as
coleções arqueológicas salvaguardadas na Reserva Técnica do DARQ/UNIR nesse período em que as
visitações, oficinas e demais a vidades presenciais foram suspensas; Fornecer uma alterna va de
acesso à informação rápida sobre a história da região no período de isolamento social. A proposta foi
aprovada por todes e seguirá o cronograma apresentado no escopo, conforme os pesquisadores e
discentes forem respondendo as solicitações. 11. Encontro virtual de arqueologia, a ser realizado
em colaboração com a UFOPA: O professor Carlos apresentou uma proposta de Encontro virtual em
conjunto UNIR e UFOPA, com obje vo de divulgação e reflexão técnico cien ficos sobre os trabalhos
de ambos. Ficou acordado que ele enviará o Projeto por e-mail para que todes possam ajudar nesta
tarefa, nos próximos dias. Foi aprovado por todes. Nada mais havendo a tratar, eu, Juliana San  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 administra va Aneilda
Nascimento dos Santos, junto com lista de presença assinada eletronicamente pelos conselheiros
presentes.

 

Documento assinado eletronicamente por JULIANA ROSSATO SANTI, Chefe de Departamento,
em 15/05/2020, às 15:45, 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 ANEILDA NASCIMENTO DOS SANTOS, Técnica
Administrativa, em 15/05/2020, às 15:56, 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
0422667 e o código CRC 5C90BEEE.
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