São Paulo, 10 de dezembro de 2013.
Ao Ilmo. Sr.
Diretor Científico Carlos Henrique de Brito Cruz
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP
Rua Pio XI, 1500 – Alto da Lapa
05468-901 – São Paulo
Ref.: processo nº 11/50771-8

Prezado Senhor Diretor Científico,
Na qualidade de coordenador do projeto de pesquisa “Brasil, 25 Anos de Democracia – Balanço
Crítico: Políticas Públicas, Instituições, e Sociedade Civil e Cultura Política (1988/2013). venho
solicitar a vossa senhoria autorização para utilizar recursos do benefício complementar referente
aos anos de 2014 e 2015, pelos motivos que relato a seguir.
Participei em julho de 2013, do seminário “Gender, Power and Democracy”, organizado pelo
professor Milo Vianello, da Universidade de Roma, em que apresentei o artigo “WOMEN’S
POLITICAL REPRESENTATION AND THE QUALITY OF DEMOCRACY IN
BRAZIL” escrito em parceria com a bolsista de graduação Beatriz Rodrigues Sanchez. Os
gastos envolvidos na minha participação nesse evento foram de R$ 13.515,48, ou seja, R$
1.515,48 acima do previsto para o benefício complementar anual.
Além disso, participarei também, entre os dias 12 e 15 de dezembro de 2013, em Helsinki,
Finlândia, da reunião do Comitê Executivo da Associação Internacional de Ciência Política, do
qual faço parte e em que apresentarei a proposta de curso de verão sobre a Qualidade da
Democracia. Os custos com as passagens para esse evento foram de R$ 10.190,01.
Por fim, foi-me concedido, em 2012, o adiantamento no valor de R$ 9.000 do benefício
complementar referente a 2013. Entretanto, do valor solicitado para adiantamento, foram
utilizados R$ 3.799,11.
Isso posto, e perante a importância dos eventos citados acima para o desenvolvimento da
pesquisa, solicito autorização para utilizar R$ 15.504,60 dos recursos do benefício
complementar de 2014 e 2015 para atender aos gastos com o evento acadêmico acima citado.
Na certeza de vossa cuidadosa atenção na análise deste pedido, solicito deferimento.
Cordialmente, com os meus melhores votos,

José Álvaro Moisés
Diretor Científico do NUPPs
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