
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DARQ-PVH

ATA DE REUNIÃO

Aos 13 dias do mês de agosto 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 agosto 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 e Silvana Zuse. Jus ficadas as ausências de Carlos Zimpel (férias) e Elisangela
de Oliveira (sem acesso a internet). A Presidente iniciou os trabalhos solicitando informes, e
anunciando que par cipou como ouvinte da reunião do Consea do dia 12 de agosto que votou pelo
início das a vidades remotas para setembro na UNIR. Durante a Reunião, foram tomadas as seguintes
decisões: 1) Atualização PPC Etapa 1: os membros do NDE informaram sobre as contribuições de
cada um na reformulação do PPC do curso de Arqueologia, discussão que será retomada na próxima
reunião, em setembro, quando a presidente encaminhará aos membros um documento que reúne
todas as contribuições com encaminhamentos da próxima etapa. A presidente salientou que seria
necessário aguardar a finalização de algumas novas resoluções na UNIR que estão tramitando nos
conselhos superiores, como a da avaliação e dos TCCs, antes de finalizar o PPC Arqueologia
2020. 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
13/08/2020, às 15:37, 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
0474627 e o código CRC 9E46C3AA.

Referência: Proces s o nº 999119624a.000002/2020-28 SEI nº 0474627
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DARQ-PVH

LISTA DE PRESENÇA

7ª Sessão ordinária do NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - DARQ-PVH, em 13/08/2020, às 14:00
horas.

 

Lista de presença dos membros abaixo-assinados.

 

Documento assinado eletronicamente por JULIANA ROSSATO SANTI, Presidente, em
13/08/2020, às 14:57, 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 13/08/2020, às
15:25, 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, Presidente, em 13/08/2020, às 18:16,
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
0474214 e o código CRC 84D629E4.

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

SEI nº 0474214
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