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Ata da Reunião Ordinária do Conselho do Departamento de Arqueologia 1 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas 2 
e trinta minutos, reuniram-se na sala do Departamento de Arqueologia (DARQ), no 3 
Campus José Ribeiro Filho da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), 4 
os membros do Conselho Departamental. Docentes: Adriana Cristina da Silva Nunes, 5 
Cliverson Pessoa, Elisangela Regina de Oliveira, Juliana Rossato Santi, Marcele 6 
Regina Nogueira Pereira e Valéria Cristina Ferreira e Silva; Técnica: Glenda Maria 7 
Bastos Félix; Representantes discentes: Rafaela Cristine Gomes e Francisco Kelvim 8 
Nobre da Silva. Justificadas as ausências: Almeida Andrade Casseb (em gozo de 9 
férias), Aneilda Nascimento dos Santos, Carlos Augusto Zimpel Neto (em gozo de 10 
férias), Eduardo Bespalez (em gozo de férias), Gustavo Gurgel do Amaral e Silvana 11 
Zuse (em gozo de férias). Estiveram presentes os discentes: Gabriel Felipe 12 
Nascimento e Julia Monteiro (membros da diretoria do Centro Acadêmico). A 13 
presidente do Conselho, professora Elisangela Regina de Oliveira, declarou abertos os 14 
trabalhos com os seguintes Informes: A) Paralisação da construção da Reserva 15 
Técnica: a professora Elisangela informa que solicitou, via e-mail, esclarecimentos da 16 
Reitoria quanto à paralisação da construção da Reserva Técnica, identificada pelo 17 
DARQ no início do mês de fevereiro. Que o atual diretor da DIREA, Marcelo Augusto 18 
Rambo, em resposta disse estar ciente do desabamento de parte da estrutura das 19 
fundações do edifício, que a obra não está embargada, mas apenas paralisada para 20 
que os engenheiros possam fazer ajustes ao projeto a fim de garantir a segurança da 21 
obra e da estrutura; B) Primeira Reunião do CONSEA em 2018: a professora 22 
Elisangela passa a palavra para a professora Juliana, que é membro suplente do 23 
Conselho e assistiu à referida reunião. A professora Juliana informa que por equívoco 24 
da secretaria dos conselhos recebeu convocação para esta reunião, na qual os novos 25 
membros do Conselho tomaram posse. A professora informa que, após solucionar o 26 
equívoco, permaneceu na reunião como ouvinte. Que um dos pontos de pauta foi o 27 
processo referente à aprovação dos cursos afins e que solicitou ao professor Marcio 28 
Secco, membro titular, que expusesse o problema que a demanda do curso de 29 
Arqueologia aceitando qualquer curso como afim não havia sido encaminhada na 30 
documentação do processo, que o DARQ não reconhecia como sua deliberação a 31 
indicação dos cursos afins que consta do processo. O professor Marcio sugeriu que o 32 
DARQ solicitasse o processo para inclusão de errata após a tramitação nos Conselhos 33 
Superiores. Que a professora Walterlina Brasil, também presente nesta reunião e 34 
membro titular do CONSAD, levou a demanda do DARQ para a reunião do CONSAD, 35 
realizada um dia depois, e que foi aprovada a inclusão da errata no processo, sendo 36 
que agora consta que o DARQ reconhece como afim qualquer outro curso; C) 37 
Seminário de Autoavaliação do curso e relatório final: a presidente do conselho 38 
informa que a realização do Seminário de Autoavaliação, realizado dia 28 de fevereiro, 39 
foi bem avaliado pelo NDE do curso, principalmente pela participação dos discentes, e 40 
que o relatório final está sendo redigido para posterior envio à CPAv; D) Reunião do 41 
NCH sobre o PDI (01 e 02/03/2018): a professora Elisangela explicou que não pode 42 
participar destas reuniões por estar doente, mas que os demais membros do NDE, 43 
bem como as técnicas do DARQ, participaram. Assim, ela passou a palavra para a 44 
professora Valéria, que relatou como foram as apresentações dos pró-reitores no 45 
primeiro dia e os debates entre os servidores do NCH no segundo dia. Que está 46 
confirmado e todos (docentes, técnicos e representantes discentes) foram previamente 47 
convocados para o Seminário NCH no PCI, a ser realizado entre os dias 03 e 04 de 48 
abril, no qual as demandas e temas serão definidos. Que os departamentos se 49 
reunissem com seus discentes para explicar a importância do PDI até o dia 23 de 50 



 
Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Núcleo de Ciências Humanas 
Departamento de Arqueologia 

 
março; E) Reunião com o corpo discente do DARQ sobre o PDI: seguindo a 51 
deliberação do NCH na reunião dos chefes de departamento e membros dos NDE dos 52 
cursos do Núcleo, a professora Elisangela informa e pede ampla divulgação do 53 
encontro agendado com os discentes para explicação do PDI da universidade, a ser 54 
realizado no dia 23/03/2018 a partir das 9h, em local a ser definido; F) Encerramento 55 
do Edital n. 01/2018 Monitoria Acadêmica 2018: a chefe do DARQ informa que o 56 
Edital foi formalmente encerrado dia 12 de março, através da divulgação da Ata dos 57 
trabalhos da Comissão organizadora do processo seletivo, em razão de nenhum aluno 58 
ter se inscrito para as vagas de monitoria voluntária. Assim sendo, o DARQ contará 59 
em 2018 apenas com os 2 bolsistas que tiveram seus auxílios renovados; G) Furto de 60 
um Datashow no Casarão: na manhã do dia 05 de março (segunda-feira) a técnica 61 
Glenda Félix deu falta do aparelho datashow nº de Tombo 65307 de dentro do armário 62 
no casarão, onde havia sido guardado na sexta-feira anterior. Que a chefe foi 63 
imediatamente comunicada e na sequencia entrou em contato com todos professores 64 
a fim de saber se o aparelho estava com alguém. Que o aparelho não foi encontrado e 65 
que não havia sinais de arrombamento na porta da sala. A chefe relata que pediu 66 
orientações ao Setor de Patrimônio sobre como proceder diante do furto de um bem e 67 
que foi instruída a ir até a Polícia Federal registrar a ocorrência. A chefe informa que 68 
no mesmo dia se dirigiu a Polícia Federal e registrou a Ocorrência (Certidão de 69 
Ocorrência n. 147/2018) referente ao desaparecimento do equipamento e na 70 
sequencia encaminhou cópia da certidão via memorando relatando o ocorrido ao Setor 71 
de Patrimônio; H) Defesa da Tese de Doutorado da Professora Marcele Pereira: a 72 
professora Marcele informa que no dia 05 de março defendeu sua tese, intitulada 73 
“Museologia Decolonial: os Pontos de Memória e a insurgência do fazer museal”, na 74 
Universidade Lusófona de Humanidades de Tecnologias, na cidade de Lisboa, 75 
Portugal. A professora também trouxe uma cópia do trabalho para que os membros do 76 
conselho conhecessem sua pesquisa e disse que entregará uma cópia da versão final 77 
ao CDPA, bem como disponibilizará o link de acesso à versão final em PDF. Todos 78 
parabenizaram a professora; I) Reunião Extraordinária do CONDEP dia 23/03: 79 
professora Elisangela comunica a prévia convocação de Reunião Extraordinária para o 80 
dia 23/03, às 14h, tendo como informe o lançamento do Edital para eleição da nova 81 
chefia do DARQ e como pauta as solicitações discentes de equivalência de disciplinas, 82 
solicitações discentes de trancamento parcial e geral de matrícula e revisão e 83 
discussão dos Regimentos internos da RT e Laboratórios; J) Agradecimentos ao 84 
Professor Cliverson Pessoa: a chefe agradeceu e parabenizou o professor Cliverson 85 
pela intensa atuação durante o período de seu contrato como professor substituto, que 86 
se encerra dia 08/04/2018. Todos os presentes também saudaram o professor e 87 
desejaram sucesso. O professor Cliverson agradeceu ao DARQ pelos dois anos de 88 
trabalho e experiências adquiridas; K) Informe da professora Marcele: lançamento 89 
da Revista de Cultura e Extensão Aluá – Ano 1, n. 1, 2017. A professora doou 1 (um) 90 
exemplar da Revista, editada pela PROCEA, para o Centro de Documentação; L) 91 
Informe do discente Kelvim: o aluno informa que os discentes em Arqueologia do 92 
país se mobilizaram e organizaram um evento nacional para este ano. Será o I 93 
Encontro Nacional de Estudantes de Arqueologia (I ENEArqueo), a ser realizado entre 94 
os dias 24 a 28 de julho de 2018 na cidade de Lagoa Santa, estado de Minas Gerais; 95 
M) Exibição do documentário “Kiteyã Toalet Makurap - Nosso conhecimento 96 
Makurap”: no dia 20 de março, às 18h30, o documentário será exibido no Auditório da 97 
UNIR Centro e na sequencia haverá roda de conversa com anciões e jovens indígenas 98 
Makurap. A exibição do filme será feita em várias cidades do estado e conta com o 99 
apoio do DARQ. Finalizados todos os informes, iniciaram-se os assuntos da Pauta: 1) 100 
Solicitação discente de acompanhamento especial: a aluna Eldissandra T. Souza 101 
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solicita informações quanto à oferta da disciplina obrigatória da Grade 2010 102 
ARQ30114 História das Terras Baixas Bolivianas. Por não ter sido aprovada quando 103 
cursou a disciplina e pelo fato da mesma não ser mais ofertada regularmente, a aluna 104 
perguntou ao departamento o que poderia ser feito. O conselho ponderou e aprovou 105 
que a disciplina será ofertada no semestre 2018-2 pelo professor Carlos Zimpel. Que 106 
se mais alunos matriculados na Grade 2010 tiverem esta disciplina pendente a mesma 107 
será ofertada como complementar, e que se for apenas o caso da aluna Eldissandra 108 
será ofertado acompanhamento especial; 2) Ordens de Serviço para avaliação das 109 
solicitações discentes de equivalência de disciplinas e de matrícula e 110 
aproveitamento de disciplinas de discentes oriundos do Vestibulinho: o 111 
CONDEP APROVA por unanimidade as seguintes Ordens de Serviço: OS n. 04/2018 112 
para Juliana Rossato Santi redigir parecer sobre a requisição de equivalência e 113 
aproveitamento de disciplinas apresentada pelo aluno Deusimar Prestes da Silva, OS 114 
n. 05/2018 para Valéria Cristina Ferreira e Silva redigir parecer sobre a requisição de 115 
equivalência e aproveitamento de disciplinas apresentada pela aluna Eldissandra 116 
Toscano de Souza e OS n. 07/2018 para Elisangela Regina de Oliveira redigir parecer 117 
sobre as requisições de matrícula e aproveitamento de disciplinas das alunas Norma 118 
Wende Subtil, Cecilia de Oliveira Nunes dos Santos e do aluno Marcio Pinheiro Nunes, 119 
todos discentes que ingressaram pelo Vestibulinho (vagas ociosas); 3) Publicação da 120 
Ordem de Serviço n. 01/2018/NCH, assinada pelo diretor do núcleo, transferindo 121 
a servidora técnica Aneilda Nascimento para o DLE: a chefe explicou ao CONDEP 122 
que tanto ela quanto a servidora não foram consultadas sobre tal transferência, tão 123 
pouco informadas sobre a publicação da Ordem de Serviço. Que assim que tomou 124 
conhecimento do ato, a chefe encaminhou email ao diretor e ao colegiado do núcleo 125 
solicitando como ponto de pauta para a reunião de fevereiro esclarecimentos quanto à 126 
publicação da Ordem de Serviço. Que na reunião de 22 de fevereiro o diretor do 127 
núcleo se recusou a prestar os esclarecimentos naquele dia e disse que iria responder 128 
posteriormente. Que os membros do Colegiado aprovaram que a servidora técnica 129 
permanecesse no DARQ até a próxima reunião, ou até manifestação do diretor, sem 130 
prejuízo a ela. O CONDEP repudiou o procedimento de transferência sem prévia 131 
consulta aos interessados, a servidora e o DARQ, apoia e endossa a solicitação de 132 
esclarecimentos apresentada pela chefa à direção do NCH, e destaca a atuação da 133 
servidora no DARQ, que será muito prejudicado caso tal transferência ocorra; 4) 134 
Solicitação de renovação do Endosso institucional fornecido ao Projeto 135 
“Monitoramento arqueológico da ampliação das adutoras de água bruta DN1000 136 
e DN900 da CAERD”. Arqueóloga responsável: Laura Nisinga: o conselho 137 
APROVA a renovação do endosso institucional; 5) Projeto de pesquisa “Sítio Escola 138 
Sol de Campinas 2018-2019: pesquisa e formação em Arqueologia”: projeto de 139 
autoria do professor Carlos Zimpel, para o qual solicita Endosso institucional e 140 
financeiro. O professor Cliverson avaliou o projeto e seu parecer é favorável. O 141 
conselho APROVA a emissão dos endossos e aprova a OS n. 06/2018 para o parecer 142 
do professor Cliverson Pessoa; 6) Solicitação de apoio institucional para o projeto 143 
de doutoramento do professor Cliverson Pessoa intitulado “Levantamento 144 
arqueológico e os contextos culturais da área Mamoré Madeira”: o professor 145 
esclarece que o projeto será submetido ao processo seletivo de pós-graduação 2018 146 
do MAE-USP. APROVADO o apoio institucional do DARQ ao projeto; 7) Solicitação 147 
de Endosso institucional para os “Projetos de Avaliação de Impacto ao 148 
Patrimônio Arqueológico para a Linha de Transmissão – 230 kV Samuel – 149 
Ariquemes – Ji-Paraná C4, com cerca de 320 km de extensão, para a ampliação 150 
da Subestação (SE) Samuel, para a ampliação da Subestação (SE) Jaru e 151 
estruturas associadas”: os projetos são coordenados pelo arqueólogo Onésimo 152 
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Jerônimo Santos, sendo o empreendimento de responsabilidade da Guaporé 153 
Transmissora de Energia S.A. O conselho APROVA concessão do endosso 154 
institucional; 8) Projeto de evento intitulado “1º Curso Realidade Brasileira – Porto 155 
Velho/RO”: a professora Valéria Silva, coordenadora da ação, apresentou a proposta 156 
ao Conselho. A professora Juliana leu seu parecer favorável. A professora Marcele 157 
parabenizou Valéria pela ação de extensão. Projeto APROVADO; 9) Projeto de 158 
extensão “Educação Patrimonial em defesa do patrimônio cultural dos 159 
ribeirinhos: educação, memória e cidadania nas comunidades do baixo rio 160 
Madeira – PROEP: a professora Marcelle respondeu os questionamentos 161 
apresentados pelo professor Carlos Zimpel em seu parecer de 23/11/2017 ao relatório 162 
final referente aos anos de 2015 e 2016. A professora esclareceu que, em razão dos 163 
recursos serem depositados pelo MEC diretamente na conta da UNIR, a universidade 164 
é a responsável por gerir as despesas, e que portanto a prestação de contas cabe a 165 
universidade. A professora apenas apresentava as solicitações de compra ou 166 
aquisição de bens. Marcele também informou que recentemente recebeu os dois HD’s 167 
externos adquiridos no âmbito do projeto, e que brevemente entregará os mesmos ao 168 
departamento. Por fim, Marcele informou que a coordenação do PROEP foi assumida 169 
pelo professor Luis Fernando Novoa Garzon (DCS) em 2017, e que portanto, o projeto 170 
passou para a responsabilidade do Departamento de Ciências Sociais; 10) Alteração 171 
do calendário de reuniões do CONDEP: o conselho decidiu alterar o dia da semana 172 
em que serão realizadas as reuniões ordinárias no ano de 2018. A partir do mês de 173 
abril as reuniões serão nas segundas quartas-feiras de cada mês. Desta forma, fica 174 
APROVADO o seguinte calendário para as próximas reuniões: 11/04, 09/05, 13/06 175 
11/07, 08/08, 12/09, 10/10, 07/11 e 12/12; 11) Roda de conversa com Márcia Mura: 176 
a pesquisadora Márcia Mura solicitou ao DARQ apoio para realizar uma roda de 177 
conversa na universidade sobre sua tese de doutorando e sobre a questão indígena 178 
no país, a ser realizada no mês de abril. O CONDEP APROVOU a ação. Nada mais 179 
havendo a tratar, eu, Elisangela Regina de Oliveira, chefe do Departamento de 180 
Arqueologia da UNIR e presidente do Conselho Departamental, lavro a presente Ata 181 
que foi lida, aprovada, e assinada conforme lista de presença. 182 




