
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DARQ-PVH

LISTA DE PRESENÇA

4ª Sessão ordinária da NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DARQ-PVH, em 11/12/2019, às
14:00 horas.

 

Lista de presença dos membros abaixo-assinados.

 

Documento assinado eletronicamente por JULIANA ROSSATO SANTI, Docente, em 11/12/2019,
às 16:40, 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 11/12/2019, às 17:02,
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 11/12/2019, às
17:40, 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
12/12/2019, às 10:16, 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
0309064 e o código CRC 2710BEC8.

Referência: Proces s o nº 999119624a.000002/2019-94
www.unir.br

SEI nº 0309064
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DARQ-PVH

ATA DE REUNIÃO

Aos 12 dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 14 horas  reuniram-se na sala do Departamento
de Arqueologia (DARQ), no Campus José Ribeiro Filho da Fundação Universidade Federal de Rondônia
(UNIR), os membros do Núcleo Docente Estruturante. Docentes: Juliana Rossato San , Silvana Zuse,
Elisangela Regina de Oliveira e Eduardo Bespalez. A presidente do NDE, professora Juliana Rossato
San , declarou abertos os trabalhos com os assuntos da Pauta: 1) Aprovação da avaliação dos
Planos/programas das disciplinas do semestre letivo 2020-1;

Ementas entregues no prazo Docente Resultado

DAA00408 Disciplina Complementar
Antropologia Física Almeida Reprovada

DAA00398 Zooarqueologia Almeida
Aprovada
com
correções

DAA00387 Patrimônio Cultural Gustavo Aprovada

DAA00375 Geologia Geral Gustavo
Aprovada
com
correções

DAA00410 Disciplina Complementar Gustavo
Aprovada
com
correções

DAA00378 Pré-História Geral Juliana Aprovada

DAA00386 Arqueologia Histórica Juliana Aprovada

DAA00409 Trabalho de Conclusão de Curso II Juliana Aprovada

DAA00877 Trabalho de Conclusão de Curso II Juliana Aprovada

   

Ementas entregues fora do prazo Docente  
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DAA00397 Práticas de Laboratório I Silvana Aprovada

DAA00402 Práticas de Laboratório II Silvana Aprovada

DAA00874 Etnoarqueologia Eduardo Aprovada

DAA00388 Teoria Arqueológica Eduardo Aprovada

DAA00396 Práticas de Campo I Eduardo Aprovada

DAA00401 Práticas de campo em Arqueologia
II Eduardo Aprovada

DAA00403 Disciplina Complementar Analise
de solos Adriana

Aprovada
com
correções

DAA00394 Arqueobotânica Adriana
Aprovada
com
correções

DAA00376 Introdução à Arqueologia ElisângelaAprovada

DAA00404 Arqueologia Pública ElisângelaAprovada

DAA00406 Trabalho de Conclusão de Curso I ElisângelaAprovada

DAA00433 Práticas de campo em arqueologia
III Silvana Aprovada

Ementas não entregues Docente  

DAA00384 Arqueologia Amazônica Carlos  
DAA00385 Arqueologia Brasileira I Carlos  

2) Plano de ação 2020 DARQ: O plano de ação foi preenchido, lido e aprovado por todos os presentes.
Salienta-se que realizou-se a re rada da parte orçamentária do documento a pedido da Diretora do
NCH, pois, será encaminhado a Proplan a solicitação orçamentária não contemplada de 2019. 3)
Relatório de Gestão DARQ 2019: O Relatório de Gestão 2019, foi preenchido, lido e aprovado por
todos os presentes. 4) Verificação dos Planos docentes 2020: A presidente informou que somente
foram encaminhados os Planos docentes dos professores Juliana San  e Eduardo Belpalez, e estes
foram lidos e homologados por todos os presentes. 5) Preenchimento do Formulário para Avaliação
in loco MEC-INEP 2020: os conselheiros iniciaram o preenchimento do Formulário, porém, surgiram
diversas dúvidas que serão enviadas a Prograd no dia 12 de dezembro e sanadas, este conselho se
reunião no dia 17 de dezembro para finalizar o preenchimento. 6) Calendário de reuniões Ordinárias
NDE 2020: Decidiu-se que as reuniões de 2020 serão todas as quintas feiras na segunda semana dos
meses. 7) Plano de avaliação interna para 2020: Foi re rado de pauta devido a não ter sido
desenvolvido e os conselheiros decidiram elaborar na primeira reunião de 2020, provavelmente na
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desenvolvido e os conselheiros decidiram elaborar na primeira reunião de 2020, provavelmente na
data de 13 de fevereiro de 2020. 8) Reformulação das Normas TCC DARQ: A professora Elisângela
apresentou a redação do novo documento que foi lida e aprovada por todos os presentes e segue para
homologação pelo conselho de Departamento no dia 12 de dezembro deste ano. 9) Projeto
Experimentando Ciência na Escola: proposta de Ins tuições de Ensino associadas no Norte do
Brasil: A professora Juliana relatou que teve uma reunião com dois representantes do Projeto na UNIR,
Sandro Colferai (Jornalismo) e Carlos Turbilhano (Intercultural) e lhe foi apresentado o projeto em
epígrafe. Salientou a importância das fututas parcerias que advem deste projeto que tem como:
desenvolver ações para o aprimoramento do ensino de ciências em escolas da Educação Básica
(Ensino Fundamental II e Ensino Médio) no Norte do Brasil a par r de metodologias a vas que
fomentem a curiosidade/descoberta e a experimentação/aplicação; Conceber, produzir, planejar e
executar ações inclusivas de inovação pedagógica e divulgação científica que estimulem a curiosidade
e despertem o interesse do aluno para o estudo de ciências; Fomentar o ensino por meio do uso das
tecnologias educacionais e de metodologias a vas para o desenvolvimento do letramento cien fico e
uso das TDICs; Implantar metodologias de Experimentações Inves ga vas, com base no método
cien fico, para resolução de problemas reais, com aplicações no co diano regional e uso de
tecnologias; Despertar, iden ficar e incen var novos talentos para a ciência, especialmente meninas
e mulheres, dando oportunidade para a formação dos alunos em a vidades de iniciação cien fica
júnior; Es mular alunos da Educação Básica para par cipação em olimpíadas e mostras cien ficas;
Envolver docentes, discentes de graduação e pós-graduação e comunidade escolar em ações
interdisciplinares e que possibilitem a integração Universidade-Comunidade, em ações de ensino,
extensão, pesquisa, inovação e sustentabilidade; Criar o movimento translacional entre os saberes e
espaços universitários e a comunidade escolar, fortalecendo suas aproximações para a
democra zação do conhecimento e acesso aos recursos; Estruturar laboratórios de ensino em ciências
e tecnologias, realizando a formação con nuada dos professores para uso dos recursos e das
metodologias a vas de ensino; Desenvolver recursos midiá cos e lúdicos, como webséries, para o
ensino de ciências; Contribuir para a melhoria da aprendizagem cien fica dos alunos da Educação
Básica que se reflita em melhoria dos indicadores de qualidade da escola; Socializar os resultados
parciais e finais do projeto com a comunidade acadêmica, escolar e com a sociedade em geral; Avaliar
os impactos das ações propostas por meio de medidas obje vas e indicadores de qualidade subje va.
Os conselheiros avaliaram ser de extrema importância a par cipação como colaboradores, pois o
Departamento já tem exercido a vidades com as escolas e esta oportunidade só vem a somar e
colaborar com as melhorias e divulgação do Curso. Foi aprovada por todos a par cipação do
Departamento de Arqueologia no Projeto. Nada mais havendo a tratar, eu, Juliana Rossato San , chefe
do Departamento de Arqueologia e presidente do NDE, lavro a presente Ata que foi lida, aprovada por
todos, conforme lista de presença em anexo.

 

Documento assinado eletronicamente por JULIANA ROSSATO SANTI, Docente, em 12/12/2019,
às 10:32, 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
0309735 e o código CRC FB715D6A.

Referência: Proces s o nº 999119624a.000002/2019-94 SEI nº 0309735
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