
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO 
DO PPGCOSMO 

Em 26 de outubro de 2022, a comissão composta pelos professores Davi C. Rodrigues, 
Nelson Pinto Neto e Riccardo Sturani, membros permanentes do PPGCosmo, reavaliou o 
corpo docente do Programa e chegou às conclusões a seguir expostas: 

1. RECREDENCIAMENTO DE MEMBROS PERMANENTES. O regimento do PPGCosmo 
estabelece o seguinte perfil mínimo para membros permanentes do Programa: i) atuação 
nas áreas de pesquisa do PPGCosmo; e ii) tenha perfil equivalente a um bolsista de 
produtividade do CNPq. Temos no momento 3 membros que não estão com bolsas de 
produtividade, são os docentes Oliver, Humberto e Wiliam. Detalhamos estes 3 casos 
abaixo. 

- Oliver Piattella deixou de ter bolsa de produtividade pois saiu do Brasil. Em consulta, ele 
afirmou não ter interesse de orientar a distância alunos, mas que gostaria de seguir sendo 
colaborador do PPGCosmo. No momento, ele não está orientando aluno do PPGCosmo. 
Assim indicamos que ele não seja recredenciado como permanente, mas que seja 
credenciado como colaborador. 

- Humberto Belich. A produção de artigos do Humberto é alta, sendo facilmente 
compatível com bolsista de produtividade. Entretanto, entendemos que ele tem 
participado pouco do Programa, tanto de reuniões quanto de orientações. Assim 
indicamos que se manifeste sobre suas intenções de seguir colaborando com o 
PPGCosmo. 

- Wiliam Hipólito. A produção do Wiliam caiu nos últimos anos. Contudo ele tem 
participado do programa, foi contemplado com recursos da FAPES e é importante para a 
regionalização, dado que está sediado no campos de São Mateus da UFES. Assim, 
indicamos que ele aumente a produção até o próximo quadriênio, a fim de poder continuar 
no Programa. 

Entendemos que os demais membros devem ser recredenciados. 

2. CREDENCIAMENTO DE NOVOS MEMBROS PERMANENTES. Recebemos uma 
solicitação formalizada pelo  Miguel Quartim (UFRJ). Entendemos que o Miguel cumpre 
com folga os pré-requisitos mínimos para ser membro permanente. Ademais, possui 
colaboração com membros do programa e é pesquisador bastante ativo no cenário 
nacional e internacional. Assim, somos favoráveis a seu credenciamento como membro 
permanente. 

3. MEMBROS COLABORADORES ASPECTOS GERAIS. Somos favoráveis a darmos 
continuidade ao uso que o PPGCosmo tem dado aos colaboradores desde sua fundação. 
Ou seja, somos favoráveis à manutenção da lista de colaboradores, necessariamente 
pesquisadores estrangeiros, e todo aluno do Programa deve buscar um desses para ser 
co-orientador. Ressaltamos que entendemos que às vezes situações excepcionais podem 
surgir e inviabilizar a co-orientação como pretendida pelo Programa. Para tais casos 
excepcionais, deve-se submeter a solicitação ao colegiado o quanto antes, o qual deverá 
analisar o caso em particular e votar pela aceitação ou recusa dessa co-orientação (sem 
impacto para a lista dos colaboradores do programa). 
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4. MEMBROS COLABORADORES: RECREDENCIAMENTO. Entendemos que todos os 
presentes membros devem ser recredenciados, com exceção feita ao Prof. Dodelson, que 
solicitou deixar o programa. 

5. MEMBROS COLABORADORES: CREDENCIAMENTO. A única solicitação que 
recebemos foi a do Oliver. Como exposto na seção de recredenciamento, entendemos 
que o Oliver deve agora ser credenciado como colaborador do programa, estando 
naturalmente apto a co-orientar teses. 

Não havendo mais nada para constar, eu, Prof. Davi Rodrigues, lavrei a presente ata. 
Vitória, 03 de novembro de 2022. 
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