
 
Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Núcleo de Ciências Humanas 
Departamento de Arqueologia 

 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho do Departamento de Arqueologia 1 

Aos onze dias do mês de julho 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: Juliana Rossato Santi, Eduardo Bespalez, 5 
Silvana Zuse, Valéria Cristina Ferreira e Silva e Adriana Cristina da Silva Nunes. 6 
Técnica: Glenda Maria Bastos Félix. A técnica Aneilda Nascimento dos Santos está 7 
em gozo de férias. Justificadas as ausências: Marcele Regina Nogueira Pereira, 8 
Elisangela Regina de Oliveira, Carlos Augusto Zimpel Neto, Almeida Andrade Casseb, 9 
Rafaela Cristine Gomes e Francisco Kelvim Nobre da Silva. A presidente do Conselho, 10 
professora Juliana Rossato Santi, declarou abertos os trabalhos com os seguintes 11 
Informes: a) Reserva Técnica: A professora juliana reiterou que vai haver uma 12 
audiência pública relacionada a construção da Reserva Técnica no dia 17 de julho as 13 
15 horas e reforçou a importância da participação de todos. b) Forte Príncipe da 14 
Beira: A professora Juliana leu o oficio que recebei do IPHAN com o convite para 15 
Oficina Técnica denominada: Candidatura a Patrimônio Mundial O Evento ocorrerá 16 
entre os dias 11 e 12 de julho, no período de 9h30 às 18h tendo como objetivo  de 17 
esclarecer os encaminhamentos para a candidatura do Forte Príncipe da Beira 18 
estabelecendo a matriz de responsabilidade, cronograma de trabalho e definição do 19 
Comitê Técnico e do Comitê Estratégico local para a preparação da candidatura, no 20 
auditório da UNIR Centro, informou ainda que participou pela manhã de quarta-feira e 21 
que nos outros dias e horários a participação ficou a cargo do Professor Carlos Zimpel. 22 
c) Lotação da Aneilda no DARQ: A professora Juliana informou que saiu a Portaria 23 
da servidora Aneilda Nascimento dos Santos para a lotação dela no DARQ em 02 de 24 
julho de 2018, Prtaria 350/2018/DRH/PRAD UNIR. d) Entrega de ementas em meio 25 
físico Adriana Nunes; A professora Adriana pediu para registrar sua entrega das atas 26 
do semestre de 2018-2 de Ecologia da Amazônia e Metodologia Científica em meio 27 
físico. e) Calendário de inclusão de Disciplinas do Darq: a Técnica Aneilda 28 
elaborou um calendário para o Departamento em relação a inclusão de Disciplinas 29 
conforme Resolução 472/CONSEA, nele consta que as datas de 16 a 19 de julho 30 
serão o período para a entrega do Requerimento de Inclusões por parte dos discentes, 31 
no dia 20 de julho será a Reunião Extraordinária pela manhã e pela parte da tarde no 32 
mesmo dia o Departamento realizará a divulgação no mural, site e e-mail. d) Mudança 33 
de data da SAB NORTE: A professora Silvana informou que a SAB Norte teve suas 34 
datas alteradas para os dias 02 e 08 de dezembro do presente ano em Manaus. 35 
Pauta: 1) Homologação de Parecer da Progressão Funcional da Docente Adriana 36 
Nunes: A professora Valéria entregou o Processo de Progressão funcional de adjunto 37 
III para adjunto IV ao Departamento, realizou a leitura de seu parecer, sendo este 38 
favorável ao pedido de progressão funcional, foi homologado pelo conselho e será 39 
encaminhado junto da ata ao CRD/DRH para providências; 2) Homologação das 40 
ementas de 2018-2: em Reunião Ordinária do NDE no dia 10 de julho, foram 41 
aprovadas as ementas da tabela abaixo e foram homologadas por todos os 42 
conselheiros. 43 
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3) Homologação dos Projetos de pesquisa para TCCI: conforme a ORDEM DE 44 
SERVIÇO Nº 11 ∕ 2018 ∕ DARQ a comissão leu parecer feito sobre os projetos de 45 
pesquisa encaminhados onde consta que foram aprovados os seguintes discentes 46 
para a realização da disciplina de TCCI: Francisco Kelvin da Silva, Maria Lúcia A. S. 47 
de Oliveira; Maria Pereira Guimarães; Reginaldo Salvatierre e Zelília Almeida Gomes. 48 
O parecer foi homologado pelo conselho. 4) Aproveitamento de disciplinas 49 
Leandro: 50 

Aluno: Leandro Guimarães Ribeiro (matrícula n. 201421135) 

Parecerista: Juliana Rossato Santi 

Disciplina do Curso de História 
da UNIR 

Disciplina equivalente na Grade 2016 
do curso de Arqueologia 

Parecer 

HISPQM Projeto de Pesquisa e 
Monografia (80h) 

ARQ30105 Projeto de Pesquisa em 
Arqueologia (60h) 

carga horária superior e ementa 
equivalente: aproveitamento 
aprovado 

HISAIND (América Independente) 
(80h) 

Disciplina Complementar (60h) 
carga horária superior e ementa 
equivalente: aproveitamento 
aprovado 

HISBC (Brasil Colonial) (80h) Disciplina Complementar (60h) 
carga horária superior e ementa 
equivalente: aproveitamento 
aprovado 

HISAC (América Colonial) (80h) Disciplina Complementar (60h) 
carga horária superior e ementa 
equivalente: aproveitamento 
aprovado 

Disciplina do Curso de 
Informática da UNIR 

Disciplina equivalente na Grade 2016 
do curso de Arqueologia 

Parecer 

FISMTC (Métodologia Científica) 
(80h) 

ARQ30132 (60h) (Metodologia 
Científica) 

carga horária superior e ementa 
equivalente: aproveitamento 
aprovado 

 

 51 
5) Indicativo de Banca Ad Referendum para Professor Substituto: foi colocado o 52 
documento em discussão, e o indicativo foi aprovado pela maioria dos conselheiros 53 
exceto a Professora Adriana Nunes que se absteve do voto. 6) Solicitação de 54 
parecerista para o Projeto de pesquisa da Professora Adriana Nunes, 55 
intitulado: Resgate da identidade étnica a partir de análise bioarqueológica: uma 56 
reflexão sobre a origem dos crânios da coleção do Museu da Memória 57 
Rondoniense. A Professora Adriana solicitou um parecerista, indicando a Professora 58 
Marcelle pereira para tal, que consultada por e-mail aceitou o pedido. Dessa forma, a 59 
Professora Juliana a designou sob a OS/17/Darq 2018. 6) GT Araguaia: A Professora 60 
Juliana leu o Ofício n.° 14/2018/AEPS/GM-MJ  a ela endereçado enfatizando que o 61 
Grupo de Trabalho Araguaia-GTA é formado pelo Ministério  da Justiça, Ministério da 62 
Defesa, Ministério dos Direitos Humanos e Ministério Extraordinário da Segurança 63 
Pública, e foi criado com a finalidade de promover as atividades necessárias à 64 
localização, ao recolhimento e à identificação dos restos mortais de desaparecidos 65 
políticos na Guerrilha do Araguaia, para cumprimento da sentença no caso Gomes 66 
Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”) vs Brasil, por meio dos seus coordenadores. 67 
Finalizou informando a todos os presentes que foi convidada a participar das 68 

Disciplina Docente 

ARQ30129 História da Arqueologia -80h (2 período) Eduardo 

ARQ30130 Introdução a Antropologia – 80h (2 período) Eduardo 

ARQ30140 Métodos de Análise em Arqueologia – 80h (4 período) Valéria 

ARQ30146 Práticas de Laboratório I – 80h (6 período) Valéria 

ARQ30138 Arqueologia da Paisagem – 60 h (6 e 4 período) Juliana 

ARQ30142 Museologia – 60h (6 e 4 período) Marcelle 

ARQ30154 Educação Patrimonial – 60h (6 e 7 período) Marcelle 

ARQ30156 Práticas de Laboratório III – 80h (7 período) Silvana 

ARQ30155 TCC I – 100h (7 período) Elisangela 

Complementar - 60 h (7 período)  ARQ30133 ARQUEOLOGIA AMAZÔNICA Silvana 

TCCII (8 período) Juliana 
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atividades periciais in loco e integrar a equipe da arqueologia, na condição de 69 
coordenadora de campo, com solicitação de indicação de 04 (quatro) profissionais da 70 
arqueologia para compor sua equipe. Deixou claro que os trabalhos do GTA são 71 
considerados prestação de serviço público relevante, e que são assegurados aos seus 72 
integrantes o custeio de passagens e diárias. Dessa feita, informou que indicou a 73 
Professora Valéria para dividir Coordenação. A professora Valéria concordou e fez um 74 
relato de suas participações anteriores. Todos os presentes deram anuência e 75 
aprovaram a coordenação dos trabalhos de arqueologia sob responsabilidade do 76 
Departamento de Arqueologia da UNIR. 7) Pedido de endosso Empreendimento 77 
Cidade do Povo - Fase 2 RB-AC pelo arqueólogo Cliverson Gilvan Pessoa: A 78 
professora Juliana Consultou os membros do conselho presentes quanto a 79 
possibilidade de dar endosso ao projeto, informou que o projeto é de Monitoramento e 80 
Educação Patrimonial e que até o presente momento não foram encontrados materiais 81 
arqueológicos no local todos aprovaram a emissão de endosso. 8) Aprovação do 82 
Regimento interno da Reserva Técnica e anexos do Regimento interno dos 83 
Laboratórios: A professora Juliana Projetou em Data show ambos os documentos, 84 
todos os membros leram e sugeriram algumas alterações, sendo aprovado por todos 85 
os membros os textos de ambos os documentos para encaminhamento. Nada mais 86 
havendo a tratar, eu, Juliana Rossato Santi, chefe do Departamento de Arqueologia da 87 
UNIR e presidente do Conselho Departamental, lavro a presente Ata que foi lida, 88 
aprovada, e assinada conforme lista de presença. 89 




