
Instruções sobre a Bolsa do Programa DSD   

 

 

Este documento contém as instruções para a inscrição no processo seletivo da bolsa do Programa 
Drogas, Segurança e Democracia (DSD). Por favor, imprima-o e consulte-o ao preencher a inscrição. 

Informações sobre as regras do programa, os critérios de elegibilidade e o processo seletivo estão 
disponíveis no site do Programa DSD (http://www.ssrc.org/translations/dsd/portuguese/fellowships/dsd-
fellowship/). Aconselhamos fortemente a todos os candidatos que consultem este site. 

Informações Gerais 
 
Antes de enviar sua inscrição, certifique-se que leu com atenção estas instruções, assim como o 
material que as acompanha, disponível no site do programa 
(http://www.ssrc.org/translations/dsd/portuguese/fellowships/dsd-fellowship/). Se você tiver alguma dúvida 
sobre sua situação de elegibilidade ou sobre o processo de inscrição, não hesite em entrar em contato 
com a equipe do Programa DSD no Social Science Research Council (SSRC), em Nova Iorque. A equipe 
do programa pode ser consultada tanto em inglês, espanhol ou português por meio do e-mail 
dsd@ssrc.org ou pelo telefone +1(718) 517-3656 ou +1(212) 377-2700, em Nova Iorque.  
 
Prazo de inscrição: 
 
O prazo para envio da inscrição termina no dia 2 de março de 2015. Para ser considerada, sua 
inscrição online deve estar completa e com o status de ENVIADA (SUBMITTED) até às 21h do dia 2 de 
março de 2015 (ATENÇÃO: o horário do encerramento das inscrições tem como referência o fuso da 
Costa Leste dos EUA [GMT -5]. Verifique qual é o horário correspondente na região onde você se 
localiza). A seção REFERÊNCIAS E AVALIAÇÃO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA também deverá estar 
completa no momento da finalização e envio da inscrição.  

Elegibilidade e Critérios de Seleção: 
 
São bem-vindas as inscrições de pesquisadores/acadêmicos em meio de carreira ou seniores que 
estejam realizando pesquisas na América Latina e no Caribe focadas em questões com uma conexão 
clara e central com o campo das drogas e a formulação de políticas de drogas sólidas. Os candidatos 
elegíveis devem: 

• estar totalmente incorporados na e comprometidos com a América Latina e o Caribe; 
• ter o diploma final em seu campo de estudo ou demonstrar claramente que possuem 

experiência equivalente como pesquisadores na área de drogas, com, no mínimo, um diploma 
universitário em qualquer disciplina; 

• focar em um dos tópicos indicados na seção Agenda de Pesquisa da Bolsa abaixo; e 
• caso proponham conduzir pesquisa em um idioma que não seja sua língua materna, fornecer 

provas de proficiência no idioma suficiente para realizar o projeto. 

Será dada preferência no processo de seleção aos candidatos:  

• que são cidadãos de um país latino-americano ou do Caribe e que estão morando e trabalhando 
na região; e 

• cujo projeto de pesquisa foque em um dos países listados na seção Agenda de Pesquisa da 
Bolsa abaixo. 

 
 
Agenda de Pesquisa da Bolsa: 
 
As pesquisas financiadas pelo Programa DSD deverão abordar o tema principal das drogas na América 
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Latina ou no Caribe. Os projetos devem demonstrar o potencial para que a pesquisa contribua para a 
formação de uma base de conhecimento sólida e confiável que informe atividades de advocacia e a 
tomada de decisões na área de política de drogas. Para a atual competição, candidatos devem abordar 
um dos seguintes tópicos:  

• política de drogas/reforma legal, incluindo diferentes abordagens como despenalização, 
descriminalização, legalização e regulamentação, bem como obstáculos específicos de cada país 
para reforma; 

• maconha, incluindo a legalização para uso médico; 
• impacto das leis de drogas nos sistemas de prisão, incluindo custos associados com a prisão 

preventiva por drogas; 
• a dinâmica e as relações entre mercados legais de drogas farmacêuticas e a produção de drogas 

ilícitas, incluindo as barreiras ao acesso e incentivos/obstáculos para produtores de drogas; 
• política de drogas e o processo de paz na Colômbia; 
• análise de distribuição de recursos institucionais entre abordagens criminal e de saúde pública 

em relação ao uso de drogas; ou 
• economia das drogas e suas dinâmicas. 

Será dada preferência aos candidatos pesquisando os tópicos acima mencionados no Brasil, países do 
Caribe, países da América Central, Colômbia, Equador, México, Peru e Uruguai. 

Ao final da duração da bolsa, os bolsistas apresentam ao Programa DSD os resultados de suas 
pesquisas financiadas juntamente com um plano provisório para sua divulgação. O programa negociará 
com os bolsistas a escolha do formato mais apropriado para apresentar os resultados da pesquisa, 
considerando a área de atuação dos bolsistas, dentre a seguinte lista: 

• trabalho de pesquisa; 
• relatórios ou dossiês sobre políticas públicas; 
• reportagem ou investigação jornalística aprofundadas; 
• proposta de reforma legal; ou 
• projetos multimídia. 

De forma a solidificar e aumentar o conhecimento acerca dos atores principais da região no campo de 
drogas, bolsistas DSD devem, no curso de suas pesquisas, identificar as principais partes interessadas 
e eventuais lacunas de pesquisa no campo das drogas em seus países de estudo, conforme aplicável. 

 

Inscrição 

 
A inscrição online contem as seguintes seções (todas devem ser submetidas pela internet): 
 

• Formulário de inscrição completo 
• Projeto de pesquisa completo (máximo de 10 páginas), formatado em fonte Times New Roman, 

tamanho 11, com espaçamento duplo e todas as margens de 2,5 cm. 
• Bibliografia completa (máximo de duas páginas com espaçamento simples) 
• Currículo (no máximo 4 páginas) 
• Amostra de trabalho profissional (entre 5 e 20 paginas) 
• Duas cartas de recomendação 
• Avaliação de língua estrangeira (se necessário) 

 
Idioma da inscrição 
 
Os materiais de inscrição podem ser enviados em inglês, espanhol ou português. As cartas de 
referência e avaliações de linguagem também podem ser apresentadas em inglês, espanhol ou 



português. Entre em contato com a equipe do Programa DSD por meio do e-mail dsd@ssrc.org se você 
tiver alguma dúvida. 
 
Inscrição online    

 
As inscrições para a bolsa do Programa DSD somente podem ser feitas por meio do Portal de Inscrições 
Online (SOAP) do SSRC. O portal permite que você preencha e envie todos os materiais necessários à 
inscrição; que você anexe os arquivos requeridos; que você solicite cartas de recomendação e 
avaliações de língua estrangeira; e, ainda, permite que você envie lembretes às pessoas que 
escreverão suas referências. 
 
Além de preencher o formulário de inscrição, você também deverá anexar dois arquivos PDF: 1) um 
com seu projeto de pesquisa, bibliografia e currículo e 2) um com sua amostra de trabalho profissional. 
 
Projeto de Pesquisa, Bibliografia e Currículo 

 
Você deve anexar os seguintes arquivos: 1) um projeto de pesquisa de 10 páginas, com espaçamento 
duplo; 2) uma bibliografia de duas páginas e 3) um currículo com, no máximo, quatro páginas. Esses 
três itens devem ser OBRIGATORIAMENTE anexados como um só documento, que não pode 
ultrapassar o limite total de 16 páginas no total. Este arquivo só pode ser anexado em formato 
Adobe Portable Document Format (.PDF). Os materiais de inscrição podem ser apresentados em inglês, 
espanhol ou português. 
 
Nós recomendamos fortemente que você consulte o artigo “A Arte de Escrever Propostas de Pesquisa”, 
que traz conselhos sobre a elaboração de um projeto de pesquisa ou um sumário de projeto e que está 
disponível no site da SSRC aqui. 
 
Exigências de formatação 
 

• O projeto deve ter 10 (dez) páginas. 
• O projeto deve ter espaçamento duplo. Notas de rodapé e notas finais podem ter espaçamento 

simples, mas devem estar incluídas no limite das 10 páginas do projeto. 
• O projeto, a bibliografia e o currículo devem ser redigidos em fonte Times New Roman, tamanho 

11, com margens de pelo menos 2,5 cm em todos os lados. A bibliografia pode ter espaçamento 
simples, mas deve estar em formato bibliográfico. 

• Projeto, bibliografia e currículo devem constituir um único arquivo contínuo. 
• Por favor, numere as páginas dos documentos através da função de rodapé do seu editor de 

texto. Você pode numerar as páginas de maneira consecutiva ao longo de todo o arquivo. 
• Seu nome deve aparecer no canto superior direito de cada página.  
• Você deve converter seu arquivo para o formato Adobe Portable Document Format (.PDF) antes 

de anexá-lo. Recomendamos que você mantenha a formatação simples para evitar problemas 
na conversão do arquivo.  

• Se o seu projeto incluir caracteres estrangeiros ou gráficos, por favor, revise-o antes de anexá-
lo, para garantir que a conversão ocorreu de maneira correta.  

 
Projeto de pesquisa 
 
Seu projeto de pesquisa deve ser o mais completo possível e escrito em prosa clara, com linguagem 
acessível a várias disciplinas. Por favor, tenha em mente que os projetos de pesquisa do Programa DSD 
são analisados por um comitê interdisciplinar e os candidatos devem evitar termos restritos a seu 
campo de estudo. O projeto não deve ultrapassar 10 (dez) páginas, em espaçamento duplo, e deve 
conter as seguintes informações: 
 

• Um sumário claro das principais hipóteses que você vai testar ou das questões que você irá 
levantar. 

• Uma descrição clara e a justificativa de seus métodos de pesquisa.  
• Pesquisas preliminares já concluídas ou planos que precedam a pesquisa no local solicitado. 

http://www.ssrc.org/workspace/uploads/docs/Art-of-Writing-Proposals-DSD-Portuguese.pdf
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• Proposta de local/locais para a pesquisa (incluindo a especificação de cidades e países) e a 
explicação de por que seu projeto deve ser desenvolvido neste(s) determinado(s) local/locais. 

• Um cronograma/ linha do tempo da pesquisa, justificando quanto tempo você pretende passar 
na pesquisa de campo e em cada um dos locais e quanto tempo será necessário para a redação 
de seu projeto final. Observe que a bolsa concede apoio de três a seis meses de pesquisa 
contínua. 

• Se for relevante, por favor, certifique-se de abordar as dinâmicas de gênero aparentes em seu 
projeto de pesquisa. 

 
Bibliografia 
 
A bibliografia deve fornecer uma síntese das referências essenciais do seu projeto e deve equilibrar 
vários tipos de materiais-chave que estão sendo usados. Além disso, a bibliografia precisa 
obrigatoriamente incluir estudos regionais relevantes para o seu tema. A bibliografia não pode ser 
substituída por notas finais. A bibliografia não pode exceder duas páginas e deve ser redigida com 
espaçamento simples. 
 
Currículo 
 
Inclua um currículo que detalhe suas experiências civil e profissional relevantes, além da experiência 
com pesquisa e ensino. Experiências regionais e trabalhos não-acadêmicos nos países onde você 
pretende desenvolver sua pesquisa, caso existam, também são importantes e devem ser incluídos. O 
currículo deve ter de uma a quatro páginas e deve ser enviado em inglês, espanhol ou português. 
 
 

Amostra de Trabalho Profissional 
 
Os candidatos são obrigados a apresentar uma cópia em PDF de um trabalho profissional que 
demonstre sua experiência na área de drogas, bem como suas habilidades de escrita e pesquisa. A 
amostra pode ser de um artigo, trabalho de pesquisa, capítulo de livro, relatórios ou dossiês sobre 
políticas públicas, entre outros, e deverá ter sido disponibilizado publicamente (mesmo que apenas on-
line) antes da sua apresentação ao Programa DSD. 
 
A amostra de trabalho deve variar de cinco a vinte páginas no total, e mais do que uma amostra de 
trabalho pode ser incluída para alcançar o mínimo de páginas requeridas, se necessário. Por favor, 
forneça a citação adequada indicando onde a amostra de trabalho profissional foi disponibilizada ao 
público. Não existem critérios de formatação específicos para as amostras de trabalho, apenas que 
devem ser apresentadas em uma cópia em PDF do arquivo original como foram disponibilizadas ao 
público e submetidas conjuntamente em arquivo único. 
 
Por favor, note que todas as amostras de trabalho profissional apresentadas devem ser 
enviadas para o portal de inscrição on-line em um arquivo único de PDF de até vinte páginas. 
Esse documento somente poderá ser enviado como arquivo PDF. As amostras de trabalho poderão ser 
apresentadas em inglês, espanhol ou português. 
 
 
Seção de Relevância Política    

 
A seção de “Relevância Política” é uma parte obrigatória de sua inscrição. O Programa DSD define um 
tema de relevância política como aquele que tem importância para políticas públicas. Por favor, 
especifique cuidadosamente como seu projeto de pesquisa é capaz de contribuir com uma sólida e 
confiável base de conhecimento para a realização de campanhas e a tomada de decisões relativas a 
políticas de drogas. Por exemplo, pesquisas básicas que: 
  

1. expandam o conhecimento da sociedade civil sobre política de drogas ou questões relativas a 
políticas de drogas. 



 
2. informem o ambiente no qual políticas de drogas são debatidas e formuladas, fornecendo 

evidências confiáveis para campanhas e tomada de decisões de importantes agentes públicos 
envolvidos junto à sociedade civil – desde segmentos interessados do público até formuladores 
de políticas públicas; de organizações não-governamentais (ONGs) que trabalhem com o tema 
até aqueles que podem fornecer recursos para implementação (autoridades governamentais em 
nível nacional, regional, local ou comunitário; imprensa; ONGs internacionais; empresas; 
agências de ajuda pública ao desenvolvimento; membros do corpo jurídico; comunidades de 
policiais; os próprios pesquisadores, que também são cidadãos, etc.) 

 
3. mudem a compreensão sobre a elaboração de políticas comunitárias em questões nas quais as 

políticas de drogas deveriam existir ou ser mudadas. 
 
Por favor, explique em sua resposta como você espera contribuir para a mudança social e como você 
pode retribuir o conhecimento às comunidades nas quais você conduziu sua pesquisa. 
 

 
Segurança e Acesso 

 
Candidatos à bolsa devem demonstrar compreensão dos riscos existentes tanto para o pesquisador 
quanto para os sujeitos envolvidos durante seus projetos de pesquisa.  Como você tratará de questões 
de segurança e acesso inerentes à sua pesquisa? Como você conseguirá acesso aos sujeitos envolvidos 
em sua pesquisa? Em sua opinião, atualmente quais são as principais questões de segurança no país 
ou países onde você propõe realizar sua pesquisa e como você pretende minimizá-las?  

 

Referências e Avaliação de Língua Estrangeira    
 
As referências e as avaliação de língua estrangeira devem ser enviadas online. Vá até a seção 
“Referências e Avaliação de Língua Estrangeira” no Portal de Inscrição Online para enviar uma 
solicitação de avaliação às suas referências. Certifique-se de ter confirmado o endereço de e-mail 
destas pessoas antes de preencher este campo. Suas referências serão notificadas por e-mail sobre o 
seu pedido por uma carta de recomendação ou uma avaliação de língua estrangeira e devem seguir as 
instruções do e-mail para completar a carta de recomendação online. Uma vez enviados, estes 
documentos serão automaticamente adicionados à sua inscrição. 
 
1) Referências 
Duas cartas de referência devem ser apresentadas. As cartas de referência devem ser enviadas por 
pessoas que estejam familiarizadas com seu trabalho e seus interesses de pesquisa. 
 
2) Avaliação de Língua Estrangeira 
 
A avaliação de língua estrangeira é obrigatória quando a realização do projeto de pesquisa requer 
fluência em uma língua que não seja seu idioma nativo. Caso o projeto de pesquisa requeira mais de 
uma língua estrangeira, envie uma avaliação de língua estrangeira para cada idioma. A avaliação de 
espanhol não é necessária quando um candidato cujo idioma nativo não seja o espanhol obteve um 
diploma de uma instituição cuja língua de instrução seja o espanhol. O mesmo se aplica quando um 
candidato cujo idioma nativo não seja o português obteve um diploma de uma instituição cuja língua 
de instrução seja o português. A avaliação de língua estrangeira também não é necessária quando a 
pesquisa é realizada em seu(s) idioma(s) nativo(s). 
 
Os avaliadores de língua estrangeira devem ser indivíduos profissionalmente qualificados, como, por 
exemplo, um professor de idiomas, um membro do corpo docente de seu departamento ou alguma 
outra pessoa apta a testar sua proficiência no(s) idioma(s) no momento da inscrição e a avaliar sua 
competência no idioma necessário para a realização de sua pesquisa. Testes do departamento de 



idiomas não serão aceitos como comprovação de proficiência na língua estrangeira. Observe que os 
autores de suas cartas de recomendação não podem apresentar também avaliações de sua fluência em 
línguas estrangeiras. Entre em contato com o Programa DSD pelo e-mail dsd@ssrc.org se tiver 
qualquer dúvida sobre avaliações de língua estrangeira que não tenham sido abordadas aqui ou na 
seção de Perguntas Frequentes (FAQs). 
 
Cartas de referência e avaliações de língua estrangeira deverão ser recebidas até às 21h do 
dia 2 de março de 2015 (ATENÇÃO: o horário do encerramento das inscrições tem como 
referência o fuso da Costa Leste dos EUA [GMT -5]. Verifique qual é o horário 
correspondente na região onde você se localiza).  
 
 
Confirmação    
 
Após o envio bem sucedido de sua inscrição, você receberá um e-mail de confirmação do SSRC. Por 
favor, entre em contato com o e-mail dsd@ssrc.org caso você não receba este e-mail até 24 horas 
após o envio de sua inscrição. 
 
Por favor, observe que é do seu interesse enviar a inscrição antes do prazo final, para evitar quaisquer 
dificuldades técnicas.  Uma vez enviada a inscrição, você não poderá revisá-la; porém, você ainda 
poderá enviar lembretes às suas referências e monitorar o status de seus pedidos de referências 
através do botão “Monitorar Referências” (TRACK REFERENCES), na página principal do Portal de 
Inscrições Online. 
 
Se você tiver outras dúvidas sobre o processo de inscrição, por favor, consulte as FAQs (Perguntas 
Frequentes). Se elas não responderem sua dúvida, por favor, entre em contato com a equipe do 
programa, pelo telefone +1(718) 517-3656 / +1(212) 377-2700 (Nova Iorque) ou por meio do e-mail 
dsd@ssrc.org 
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