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Prezado Professor,
De 10 a 12 de Dezembro de 2014, ocorreu no IME-USP, em São Paulo, o I Congresso Brasileiro de Jovens
Pesquisadores em Matemática Pura e Aplicada. Das atividades do congresso, uma iniciativa independente
de jovens professores com apoio de diversas sociedades nacionais e internacionais, destacamos a participação
de cerca de 500 jovens pesquisadores e alunos, 220 apresentações orais, 100 apresentações de pôsteres e a
palestra plenária de Artur Ávila, medalhista Fields. O intuito do evento é colocar em posição de destaque
jovens pesquisadores produtivos em início de carreira para discutir temas de vanguarda em diversas áreas
da matemática, bem como os problemas enfrentados no início da carreira acadêmica no país.
Tendo em vista a expansão do sistema universitário brasileiro com o programa Reuni nos últimos dez anos,
a realidade da universidade brasileira mudou. A grande maioria dos departamentos é composta, em grande
parte, por jovens professores com grande potencial para pesquisa e ensino de pós-graduação. Sendo assim,
gostaríamos de solicitar à CAPES, em particular para a área de Matemática, a expansão do sistema nacional
de pós-graduação com novos programas de pós-graduação, e a expansão de programas existentes para a oferta
do curso de doutorado. Em particular em departamentos onde quase a totalidade do corpo docente é formada
de jovens professores, é muito importante que o conselho técnico científico da Capes e os comitês de área
levem em consideração a juventude do corpo docente na aprovação das propostas.
Por fim, solicitamos que sejam estudados e implementados mecanismos para estimular a participação de
mulheres nas atividades científicas, visando diminuir o desequilíbrio entre o número de homens e mulheres
em todos os níveis da carreira e corrigir o atual declínio na porcentagem de mulheres que se observa ao longo
dela.
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