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Aos quinze dias do mês de março de dois mil e vinte dois, às 14 horas, ocorreu, de forma híbrida, através da
Plataforma Google Meet, a 698ª reunião do Colegiado Executivo, para tratar da seguinte pauta: 1-Informes;
2-Aprovação das atas da 697ª e 698ª reuniões. 3- Concursos: 3.1 - Comissão de concursos; 4-
Assuntos Gerais.Estavam presentes, Prof. Raul Palacio – Reitor, que presidiu a reunião, Profa. Marilvia
Dansa – representando a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Manuel Antonio Molina Palma –
Pró-Reitor de Graduação, Prof. Olney Vieira da Motta – Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários,
Prof. Manuel Vasquez Vidal Jr.– Diretor do CCTA, Prof. Oscar Alfredo Paz La Torre – Diretor do CCT,
Prof. Vanildo Silveira – Diretor do CBB, Sr. Pedro César da Costa Soares - Diretor Geral Administrativo,
como convidados, Prof. Luis Passoni – Chefe de Gabinete, Prof. Victor Hugo Santos – Diretor do campus
Macaé, Profa. Fernanda Antunes – Chefe do Hospital Veterinário, Profa. Maria Gertrudes Justi da Silva -
Chefe do LAMET. O Reitor deu início à reunião com o item 1 – Informes – O Prof. Raul informou sobre sua
participação em  diversas ações que aconteceram em Cabo Frio, também com a participação do Reitor da
UERJ, para apresentar as universidades estaduais nas escolas. Continuou dizendo que o problema do contrato
de pessoal da portaria foi resolvido, já tem novo contrato, quanto ao RU estão aguardando o prazo de recurso
para dar continuidade ao processo. A Profa. Marilvia informou sobre a realização do Confict, no período de
20 a 24/06, com o retorno dos minicursos que foram suspensos nos últimos 2 anos, no edital  este ano houve
uma procura maior, em torno de 30%, que no último ano. A Comissão do evento, junto com a Fundação
Darcy Ribeiro, está organizando uma série de atividades em comemoração aos 100 anos do Darcy, continuou
dizendo que neste ano o Confict está inscrito no prêmio de IC e Tecnológica da CAPES. O Prof. Olney
informou que o Projeto “Paraesporte, inclusão através do esporte” foi contemplado no Edital PBEX 2022.2
Paradesporto, a partir do próximo dia 29 começa a inscrição de bolsistas. 2-Aprovação das atas da 697ª e
698ª reuniões – aprovadas com 01 abstenção. 3- Concursos: 3.1 - Comissão de concursos – o Prof. Raul
esclareceu que as comissões de concurso têm início nos Centros, depois da tramitar nos centros é
encaminhada para a Reitoria para publicação. Em relação aos concursos, os Diretores deverão enviar as
correções e/ou confirmações das vagas, o concurso de técnicos será único e a lotação será feita de acordo
com a necessidade dos setores. Para o Prof. Vanildo, no CBB muitas coisas serão fáceis de resolver,
lembrou da questão da vaga da servidora concursada do CBB que foi lotada no LENEP, mas a vaga continua
sendo do CBB, vai fazer nova consulta aos Laboratórios sobre a necessidade de funcionários, só foram
listadas as vacâncias. 4- Assuntos Gerais – os pronto pagamentos começaram a ser pagos, quem estiver
precisando pode solicitar. O Prof. Oscar falou das TVs que estão com defeito e a dificuldade que haverá para
imprimir as provas, porque estamos sem serviço de xerox. O Prof. Vanildo tem tido alguns problemas com
computadores que ficaram muito tempo sem uso, os problemas gerais que estão aparecendo, estão sendo
resolvidos. O Prof. Raul falou sobre o problema da falta de bebedouro no P10, que está sendo resolvido. O
Prof. Olney sugeriu que a água do P10 que vai ser usada para beber seja analisada, continuou dizendo que a
Câmara de Extensão criou uma minuta sobre a curricularização da extensão, para discutir com a PROGRAD,
a ideia é implementar a curricularização ainda em 2022, a discussão deve ser com uma comissão da
PROGRAD, depois será apresentada no COLAC, para as providências necessárias. O Prof. Molina
convocou reunião extraordinária, no dia 05/04, com a presença do Prof. Olney, para discutir a minuta. O Prof.
Olney sugeriu que fosse emitido um esclarecimento sobre a questão dos triênios, algumas pessoas tiveram o
triênio atualizado e outras não. O Prof. Raul ficou de marcar reunião com o RH para tratar dos concursos,
triênios e progressões. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às15 horas
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