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Ata da Reunião Ordinária do Conselho do Departamento de Arqueologia 1 

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta 2 
minutos, reuniram-se na sala do Departamento de Arqueologia (DARQ), no Campus 3 
José Ribeiro Filho da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), os 4 
membros do Conselho Departamental. Docentes: Carlos Augusto Zimpel Neto, 5 
Eduardo Bespalez, Elisangela Regina de Oliveira, Juliana Rossato Santi, Silvana Zuse 6 
e Valéria Cristina Ferreira e Silva; Técnica: Aneilda Nascimento dos Santos; 7 
Representante discente: Rafaela Cristine Gomes. Justificadas as ausências: Adriana 8 
Cristina da Silva Nunes, Almeida Andrade Casseb, Gustavo Gurgel do Amaral, 9 
Marcele Regina Nogueira Pereira e Glenda Maria Bastos Félix. Estiveram presentes 10 
os discentes: Alexsandro Sanches de Oliveira e Paulo Ricardo Maia da Costa 11 
(membros da diretoria do Centro Acadêmico). A presidente do Conselho, professora 12 
Elisangela Regina de Oliveira, declarou abertos os trabalhos com os seguintes 13 
Informes: A) Férias da Chefe do Departamento: a professora Elisangela informa 14 
que estará de férias no período de 13 a 22 de abril de 2018. Que neste período a 15 
professora Valéria Silva assumirá a chefia; B) Encerramento do mandato da atual 16 
Chefia: a professora Elisangela informa a todos conselheiros presentes que o 17 
mandato da atual Chefia e Vice Chefia encerra-se no dia 25 de abril de 2018; C) 18 
Reunião na Reitoria sobre a construção do prédio para abrigar provisoriamente 19 
acervos arqueológicos: a professora Elisangela informa que foi agendada, pelo 20 
Gabinete da Reitoria e a pedido da Norte Brasil Energia, uma reunião para o dia 19 de 21 
abril, informa ainda que o início da construção do prédio está previsto para o dia 22 
02/05/2018; D) Reunião do NCH sobre o PDI: entre os dias 02 e 04 de abril ocorreu, 23 
no Teatro Banzeiros, o seminário do NCH sobre o PDI. A chefe informa que estiveram 24 
presentes, representando o DARQ, as professoras Elisangela, Juliana, Silvana e 25 
Valéria, além da técnica Glenda Félix. Que na noite do dia 02 foi apresentada a 26 
estrutura do evento e o desenvolvimento dos trabalhos nos dias seguintes. Que no dia 27 
03 os participantes organizaram projetos objetivando direcionar as principais 28 
necessidades do NCH. Que no dia 04 ocorreu a plenária, na qual os projetos foram 29 
discutidos, analisados e aprovados. Que também foi organizada agenda para o 30 
próximo mês a fim de colocar em prática os projetos aprovados. Finalizados todos os 31 
informes, iniciaram-se os assuntos da Pauta: 1) Solicitações discentes de 32 
equivalência de disciplinas: as discentes Marquia Tavares Viana e Julia Leticia 33 
Evangelista Monteiro apresentaram requerimentos solicitando equivalência de 34 
disciplinas. A professora Valéria Silva se dispôs a avaliar os pedidos e redigir parecer. 35 
A chefe assinará a Ordem de Serviço n. 08/2018 para a professora Valéria avaliar a 36 
documentação das alunas. APROVADO; 2) Solicitação discente para consulta ao 37 
acervo fotográfico do DARQ: o aluno Leandro Guimarães solicitou autorização para 38 
consultar o acervo fotográfico referente ao Sítio Donza, com o intuito de reproduzir 39 
algumas imagens no seu TCC. O CONDEP avaliou e APROVOU a solicitação do 40 
aluno, que deverá citar o DARQ como fonte das imagens utilizadas; 3) Progressão 41 
funcional da docente Juliana Santi: a docente apresentou ao conselho requerimento 42 
e documentação para compor processo, que será aberto posteriormente. A chefe de 43 
departamento, professora Elisangela, designou o professor Carlos Augusto Zimpel 44 
para redigir parecer ao pedido através da Ordem de Serviço n. 09/2018. APROVADO; 45 
4) Solicitação da doação de um Datashow como contrapartida ao endosso 46 
fornecido pelo DARQ para os projetos do arqueólogo Onésimo Jerônimo 47 
Santos: a professora Elisangela sugeriu ao conselho a solicitação de um Datashow 48 
como contrapartida ao endosso fornecido aos projetos do arqueólogo Onésimo 49 
Jerônimo Santos, tendo em vista substituir o equipamento furtado no mês de março. 50 
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Diante da necessidade, todos os presentes APROVARAM a sugestão da chefe; 5) 51 
Solicitação de renovação de endossos institucional e financeiro para o projeto 52 
“Sitio Escola no alto rio Madeira 2016-2018”: a professora Elisangela Oliveira se 53 
prontificou a avaliar e redigir parecer ao relatório final do referido projeto, no qual deve 54 
ser apresentada a solicitação de renovação dos endossos. O professor Carlos Zimpel 55 
informa que em breve apresentará o relatório. Para redação do parecer a professora 56 
Elisangela receberá a Ordem de Serviço n. 10/2018. APROVADO; 6) Pedido de 57 
afastamento, com ônus parcial, do professor Carlos Zimpel: o professor 58 
apresentou ao Conselho pedido de afastamento para participar de reunião sobre seu 59 
projeto de doutorado e entrega da tese, em São Paulo-SP, entre os dias 24 de abril e 60 
03 de maio de 2018. APROVADO; 7) Solicitação de Márcia Mura sobre apoio do 61 
DARQ ao “Manifesto em defesa dos espaços públicos, do bem comum e do 62 
respeito às expressões indígenas”: o documento encaminhado pela professora 63 
Márcia Mura foi integralmente lido pela chefe para o CONDEP. Após debater sobre o 64 
tema o conselho deliberou que não possui informações suficientes para aprovar o 65 
apoio ao mesmo. Desta forma, a chefia solicitará informações adicionais à solicitante; 66 
8) Aprovação dos documentos: Protocolo de recebimento de material 67 
arqueológico, a ser depositado na reserva técnica do DARQ-UNIR, Formulário de 68 
recebimento de Material Arqueológico Doado, Termo de autorização de uso de 69 
imagem e Etiquetas de identificação das caixas para a Reserva Técnica do 70 
DARQ-UNIR: a professora Elisangela apresentou, por meio de projetor de imagem, os 71 
quatro documentos, que foram integralmente lidos e alterados em alguns detalhes por 72 
sugestão dos conselheiros, sendo ao fim APROVADOS por unanimidade. Nada mais 73 
havendo a tratar, eu, Elisangela Regina de Oliveira, chefe, do Departamento de 74 
Arqueologia da UNIR e presidente do Conselho Departamental, lavro a presente Ata 75 
que foi lida, aprovada, e assinada conforme lista de presença. 76 




