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ATA DE REUNIÃO

Aos 10 dias do mês de setembro do ano de 2020, às 14 horas, online na plataforma google meet
(assegurada pela  RESOLUÇÃO Nº 191, DE 22 DE ABRIL DE 2020 UNIR), realizou-se a Reunião
Ordinária do mês de setembro do NDE-DARQ da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a
Presidência de Juliana San , chefe de Departamento, e com o comparecimento dos membros do
NDE Eduardo Bespalez, Carlos Zimpel,  Elisangela de Oliveira e Silvana Zuse. A Presidente iniciou os
trabalhos solicitando informes, não houve. Durante a Reunião, foram deba das e atendidas a seguinte
pauta: 1) Plano para retomada de a vidades de ensino remoto DARQ: os membros do NDE
realizaram a leitura da Resolução 254 de 09 de setembro de 2020 e concordaram em esperar a
presidente sanar dúvidas na reunião do NCH que será na sexta-feira dia 11. Levantam questões como:
Como serão os registros no SIGAA do ensino remoto?; existe a possibilidade de realizar somente a
parte teórica de uma disciplina prá ca?; o planejamento realizado em julho de 2020 ainda será válido?
A professora Juliana sugeriu que todes enviassem outras possíveis dúvidas até a manhã da  sexta,
para que possa discu r junto aos conselheiros do CONUC. Ficou decidido que no início da próxima
semana far-se-á uma reunião extraordinária para essa pauta. 2) Proposta de melhorias sobre o
visual do conteúdo da página oficial do Departamento de Arqueologia (arqueologia.unir.br):  A
professora Elisangela informou que encaminhou por e-mail. 3) Discussão sobre o novo Regimento
interno DARQ (atualização): A professora Elisangela informou que encaminhou por e-mail. A
professora Juliana encaminhará para todos os membros para que possam ler e discu r na reunião
ordinária de outubro.  4) Atualização PPC (atualização):  Realizou-se nova divisão da revisão do PPC,
em duas etapas. ETAPA 1 (setembro e outubro): Histórico do curso; portaria de criação (ou ato de
convalidação); Ementário; Estrutura Administra va e Acadêmica do Curso; Relação dos docentes do
Curso de Bacharelado em Arqueologia; Necessidades de contratação; Infraestrutura; Componentes
curriculares complementares. ETAPA 2 (novembro e dezembro): Avaliação e metodologias de ensino;
Inserção das a vidades de extensão; Elaborar programa do DARQ; PAE; Disciplinas Opta vas. 5)
Processo Eletronorte: As professoras Juliana e Silvana informaram sobre o andamento do Processo nº
999119624.000035/2020-78.  6) Minuta sobre o TAC Norte Brasil : Os membros realizaram a revisão
da Minuta e aprovaram o Parecer da Professora Silvana, bem como a modificação da lista de materiais
atrelada a Minuta. 7) Convite para reunião sobre preservação de geoglifos: A professora Juliana
informou que recebeu um convite do Gerson Albuquerque – Diretor do Museu Universitário da Ufac,
dia 11 de setembro, para par cipar de uma reunião online referente a preservação de  Geoglifos,
porém como estará em reunião do CONUC, não poderá participar. O professor Eduardo se prontificou a
par cipar. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual,
para constar, eu, Juliana San , que secretariei a reunião, lavrei a presente Ata, lida e aprovada,
assinada eletronicamente, junto com a listra de presenças assinada por todos membros.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA ROSSATO SANTI, Presidente, em
10/09/2020, às 18:04, 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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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


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
0493516 e o código CRC C625D034.

Referência: Proces s o nº 999119624a.000002/2020-28 SEI nº 0493516
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LISTA DE PRESENÇA

8ª Sessão ordinária da NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DARQ-PVH, em 10/09/2020, às 14 horas.

 

Lista de presença dos membros abaixo-assinados.

 

Documento assinado eletronicamente por SILVANA ZUSE, Presidente, em 10/09/2020, 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 CARLOS AUGUSTO ZIMPEL NETO, Docente, em
10/09/2020, às 15:13, 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
10/09/2020, às 16:46, 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, Presidente, em
10/09/2020, às 17:28, 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 EDUARDO BESPALEZ, Docente, em 10/09/2020, 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
0492907 e o código CRC 17ADE0DE.

Referência: Proces s o nº 999119624a.000002/2020-28
www.unir.br

SEI nº 0492907
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