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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DARQ-PVH

LISTA DE PRESENÇA

4ª Sessão ordinária da NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DARQ-PVH, em 07/05/2020, às 14 horas.

 

Lista de presença dos membros abaixo-assinados.

 

Documento assinado eletronicamente por JULIANA ROSSATO SANTI, Presidente, em
07/05/2020, às 16:50, 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 EDUARDO BESPALEZ, Docente, em 07/05/2020, às
16:53, 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
07/05/2020, às 16:53, 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 07/05/2020, às 16:54,
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
07/05/2020, às 17:55, 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
0418439 e o código CRC 987AB8FE.

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

SEI nº 0418439
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DARQ-PVH

ATA DE REUNIÃO

Aos sete dias do mês de maio de 2020, às quatorze horas e trinta minutos, reuniram-se em sala
virtual, os membros do Núcleo Docente Estruturante, do Departamento de Arqueologia
(DARQ), Campus José Ribeiro Filho da Fundação Universidade Federal de Rondônia
(UNIR). Docentes: Silvana Zuse, Juliana Rossato San , Carlos Augusto Zimpel Neto, Elisangela Regina
de Oliveira e Eduardo Bespalez. Presentes, convidadas pela Presidência:  Aneilda Nascimento dos
Santos e Glenda Maria Bastos Félix. A presidente do NDE, professora Juliana San , declarou abertos
os trabalhos com os assuntos da Pauta: 1) Finalização e aprovação do Relatório sobre Instrumento
de Avaliação de cursos de graduação INEP MEC; Realizou-se todas as inserções de sugestões, junto
ao Relatório, o mesmo foi apreciado, e aprovados por todos os presentes. Segue para a homologação
do conselho departamental na reunião ordinária de maio, para posteriormente ser encaminhado ao
NCH (solicitado por e-mail e em reunião ordinária em 5 de setembro de 2019) e à Prograd para
conhecimento. 2) Proposição de novos instrumentos de avaliação (formato) para os docentes (não
há mais sistema na UNIR); a pedido da Presidência, as técnicas Aneilda e Glenda realizaram um
estudo sobre as possibilidades de desenvolvimento da avaliação docente, a ser encaminhada aos
discentes, para os períodos 2019-1 e 2019-2 e os próximos, até que seja encaminhado novo
instrumento digital aos Cursos da UNIR. As mesmas apresentaram seus argumentos, e o formulário
aprovado foi o do Google Forms, já que é gratuito e a nge o obje vo, a pesar do trabalho redobrado,
já que terá que ser enviado individualmente a cada aluno matriculado na disciplina ministrada pelo
docente a ser avaliado. Os membros aprovaram a proposição. 3) Apresentação da Minuta do
Programa de avaliação denominado PAE, para os discentes egressos do Curso; a presidente
apresentou uma minuta do que chamou de Programa de avaliação denominado PAE, des nado aos
egressos do Curso de Arqueologia, com o obje vo de conhecer a inserção do egresso no âmbito da
atuação profissional; diagnos car necessidades forma vas que ampliem as possibilidades dessa
inserção e contribuam para a melhoria da qualidade do ensino de graduação e, para futuramente,
auxiliar na oferta de con nuidade dos estudos na ins tuição no âmbito da pós-graduação; a
manutenção ins tucionalizada da relação de proximidade com o egresso do Curso de Arqueologia,
entendendo-o como parte da sua história, em uma relação de solidariedade e responsabilidade para
com o aluno formado ou não, Incen vando a par cipação dos egressos nas a vidades de pesquisa e
extensão promovidas pela UNIR, como público e como colaboradores, de modo permanente. Os
membros ressaltaram a importância de tal programa e decidiu-se que será lido por todos, no intuito de
apresentarem contribuições na redação do mesmo para que assim finalizado possa ser aprovado em
primeira instância, neste núcleo. 3) Proposta de melhorias sobre o visual do conteúdo da página
oficial do Departamento de Arqueologia (arqueologia.unir.br), bem como elaboração de
propostas; foi ins tuído um Grupo de Trabalho, observados pelas OS 01 2020 e OS 02 2020 NDE
DARQ para os Professores: Carlos Augusto Zimpel Neto e Elisângela Regina de Oliveira, que chamarão
dois alunos para compor o grupo. A proposta será apresentada assim que finalizada. 4) Plano para
atualização do PPC, verificação das bibliografias que estão no PPC e as que estão sendo usadas
em sala de aula, realização de inserções e re radas de disciplinas opta vas do ementário; foi
definido que será realizado em duas etapas; a primeira será relacionada a atualizações gerais do PPC
de 2016 a ser entregue para aprovação na reunião ordinária de julho do NDE e a segunda etapa
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refere-se a con nuidade do que não pode ser finalizado na etapa 1, bem como, atualização do
ementário de disciplinas opta vas, a ser entregue para aprovação na ordinária de agosto do NDE. 5)
Plano de discussões pedagógicas temá cas (sugestões); deliberou-se que na reunião ordinária de
junho de 2020, os membros trarão temas e bibliografias para compor um cronograma de discussões
pedagógicas, a ser apresentado e homologado na Reunião Ordinária Departamental de junho do
mesmo ano. Ressaltou-se que para 2020 serão realizados dois encontros. 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, e assinada por mim e pelos outros membros em lista de presença
em anexo.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA ROSSATO SANTI, Presidente, em
16/06/2020, às 13:12, 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
0418611 e o código CRC B290F6C9.

Referência: Proces s o nº 999119624a.000002/2020-28 SEI nº 0418611
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