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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho do Departamento de Arqueologia 1 

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, 2 
reuniram-se na sala do Departamento de Arqueologia (DARQ), no Campus José 3 
Ribeiro Filho da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), os membros do 4 
Conselho Departamental. Docentes: Elisangela Regina de Oliveira, Juliana Rossato 5 
Santi e Valéria Cristina Ferreira e Silva; Técnicas: Aneilda Nascimento dos Santos e 6 
Glenda Maria Bastos Félix; Representante discente: Rafaela Cristine Gomes. 7 
Justificadas as ausências: Adriana Cristina da Silva Nunes, Almeida Andrade Casseb 8 
(em gozo de férias), Carlos Augusto Zimpel Neto (em gozo de férias), Cliverson 9 
Pessoa, Eduardo Bespalez (em gozo de férias), Gustavo Gurgel do Amaral, Marcele 10 
Regina Nogueira Pereira (em gozo de férias) e Silvana Zuse (em gozo de férias). 11 
Esteve presente: Paulo Ricardo Maia da Costa (presidente do Centro Acadêmico). A 12 
presidente do Conselho, professora Elisangela Regina de Oliveira, declarou abertos os 13 
trabalhos com o seguinte Informe: A) Desaparecimento do Datashow (Tombo 14 
65307) da sala 109, Bloco 5E (casarão), constatado no dia 05 de março: a 15 
professora Elisangela informa que esteve na Polícia Federal no dia 05 de março para 16 
registrar a ocorrência do desaparecimento do aparelho, e que no dia seguinte 17 
encaminhou cópia do registro de ocorrência, via Memorando, para o Setor de 18 
Patrimônio. A professora esclareceu que o setor de patrimônio encaminhará esta 19 
documentação para a reitoria afim de que seja aberto um processo, pois haverá uma 20 
investigação interna além daquela sob a responsabilidade da Polícia Federal. A 21 
professora lamentou profundamente o ocorrido e disse que o tema será ponto de 22 
pauta na Reunião Ordinária do mês de março, pois, diante deste fato, medidas de 23 
maior controle de acesso aos espaços do Casarão deverão ser discutidas e aplicadas 24 
o mais rápido possível. Os demais professores também lamentaram e ressaltaram a 25 
falta que o equipamento fará para as aulas ministradas. Finalizado o informe, iniciou-26 
se o assunto da Pauta Única: 1) Homologação do Ad Referendum assinado pela 27 
chefia dia 06 de março referente à equivalência de disciplinas: a chefe explicou 28 
que assinou o ad referendum aprovando que a disciplina Introdução à Ecologia da 29 
Grade Curricular de 2009 equivale em conteúdo à disciplina Ecologia da Amazônia da 30 
Grade Curricular de 2010 com o objetivo de regularizar a situação acadêmica da 31 
formanda Eclésia Gonçalves do Nascimento. O Conselho HOMOLOGA por 32 
unanimidade esta resolução ad referendum. Nada mais havendo a tratar, eu, 33 
Elisangela Regina de Oliveira, chefe do Departamento de Arqueologia da UNIR e 34 
presidente do Conselho Departamental, lavro a presente Ata que foi lida, aprovada, e 35 
assinada conforme lista de presença. 36 




