
PROGRAMA PILOTO DE BOLSAS PARA APOIADORES DE REFORMAS EM 

POLÍTICAS DE NARCÓTICOS  

 

PRAZO PARA INSCRIÇÕES: 19 de Abril de 2013 

 

SOBRE O PROGRAMA DE  BOLSAS 

Os programas de “Global Drug Policy” (Política Global de Narcóticos), e “Latin 

America” (Latino-Americano)  da Open Society Foundations) anunciam a fase-piloto do 

Programa Latino-Americano de Bolsas para Reforma das Políticas de Narcóticos.  

 

A fase piloto será organizada pela Release, a central de especialistas sobre drogas e leis 

de narcóticos no Reino Unido. Este novo programa apóia aqueles que trabalham em 

setores relacionados com a política de narcóticos, a fim de melhorar suas técnicas de 

campanha e ação e prover as ferramentas intelectuais necessárias para  lidar com a mídia 

em questões de narcóticos e a sua problemática. Pretende assim expandir e fortalecer o 

núcleo de ativistas de alto perfil sobre políticas de narcóticos, e incluir pessoas que não 

trabalham necessariamente em tempo integral no setor de campanhas e políticas de 

narcóticos na região latino-americana. 

 

 

OBJETIVOS DO PROGRAMA 

 

O programa visa que seus participantes: 

 

 Aumentem seus conhecimentos sobre questões globais de reforma da política de 

narcóticos com foco na América Latina; 

 Aumentem a sua compreensão do sistema internacional de controle de narcóticos 

e incoerência do sistema no âmbito das Nações Unidas - ONU; 

 Tenham uma maior consciência do movimento de reforma da política de drogas e, 

em particular, as pessoas-chave dentro desse movimento; 

 Estabeleçam conexões com as pessoas que trabalham em política de narcóticos, 

especialmente no Reino Unido; 

 Construam e desenvolvam as suas habilidades de comunicação, incluindo: 

entrevistas para a mídia, notas de imprensa, base de dados de imprensa, falar em 

público; 

 Compreendam as ferramentas de debate, para que possam com confiança desafiar 

posições de anti-reforma; 

 Melhorem a sua confiança como promotores de política de narcóticos, através da 

participação no programa e através do apoio contínuo pela organização promotora 

do mesmo. 

 

 

 

 

 

 



AGENDA DO PROGRAMA 

 

Este programa de duas semanas vai ter como base a ONG espeicalizada em políticas de 

narcóticos - Release, em Londres, no Reino Unido. RELEASE é o centro de 

especialização de conhecimentos sobre drogas e da lei de narcóticos no Reino Unido - 

fornecendo gratuitamente aconselhamento especializado e confidencial para profissionais 

e público em geral. RELEASE também visa aumentar a consciência de como o Reino 

Unido e a política internacional de narcóticos afeta aqueles que usam drogas na nossa 

sociedade.  

 

RELEASE tem tido um sucesso significativo na prestação de serviços e em capamnhas 

públicas. Em particular, a organização tem sido muito eficaz no uso de mídia social e 

tradicional tornando-se um fórum para promover a reforma das políticas de narcóticos no 

Reino Unido e no exterior. 

 

O programa inclui os seguintes tópicos: 

 Visão global da reforma da política de narcóticos 

 As grandes questões relevantes à reforma da política de narcóticos 

 Sistema internacional de controle de drogas 

 Visão geral dos direitos humanos internacionais, no contexto da política de 

narcóticos 

 Evolução da política de drogas na América Latina 

 [Desenvolver] Campanhas efetivas 

 Mídia e engajamento público [Intervenção nos mídia e publico] 

 

Haverá também uma oportunidade para conhecer as principais organizações de política 

de narcóticos, especialistas e  promotores de políticas de mudança baseados no Reino 

Unido. 

 

ELEGIBILIDADE 

Os candidatos aprovados terão um histórico de engajamento público em questões 

relativas à reforma de políticas de narcóticos, ou outro campo relevante, ao nível local, 

nacional ou internacional. 

 

Solicitaçõess são bem-vindas daqueles baseados na região latino-americana que: 

trabalham em ONGs de política de narcóticos, agentes da lei que demonstrem interesse 

na política de narcóticos, e funcionários do governo ou acadêmicos que trabalham na 

política de narcóticos ou áreas relacionadas.  

 

Nota de Atenção: o objetivo deste programa é promover as capacidades de novos 

defensores em política de narcóticos. Atuais beneficiários do programa Global Drug 

Policy e bolsas conjuntas do Programa América-Latina [Latin America Program] com 

Global Drug Policy, não são elegíveis para solicitar a bolsa. 

 

Como se inscrever? 



Para ser considerado para o programa, os candidatos devem apresentar os seguintes 

documentos em Inglês ou Espanhol (como anexos de e-mail nos formatos doc ou pdf) até 

19 de Abril de 2013 a drugpolicyfellow@opensocietyfoundations.org: 

 

 Declaração de Propósito - a declaração deve descrever o interesse do requerente 

no programa, as suas expectativas, habilidades e qualificações. Assim como as 

oportunidades que poderão surgir, depois de tomar parte da bolsa, para aplicar o 

conhecimento adquirido [na aplicação da aprendizagem]. 

 

 Curriculum Vitae (CV) - deve especificar formação acadêmica e profissional do 

candidato, uma descrição detalhada da experiência profissional [histórico de 

trabalho], uma lista de projetos acadêmicos e política em que o requerente tenha 

sido envolvidos, registro de engajamento público, uma lista de bolsas de estudo, 

outras bolsas e homenagens . 

 

 Excerto [Amostra / Nota escrita] (opcional) - (a amostra) pode ser em em 

Inglês ou em espanhol e deve demonstrar o conhecimentos do candidato em um 

campo relacionado com as políticas de  narcóticos. 

 

 

O Programa Piloto Latino Americano de Bolsas oferece fundos para até 4 pessoas 

atenderem ao programa de duas semanas sobre reformas nas políticas de narcóticos. Ao 

completar o curso, um tutor da Organização que executa o programa (Release) será 

assignado a cada participante e o\a acompanhará por um período de 6 meses. O papel do 

tutor é o de oferecer “know how” ao indivíduo no sentido de que este possa desenvolver 

suas habilidades de comunicação social e manejamento de mídia, tais como assessoria de 

imprensa, criação de mensagens públicas, uso e gerenciamento de mídias sociais e 

demais aspectos relevantes para sua formação, dentro de um período limitado já que o 

tutor estará assignado a esta função em tempo integral.     

 

 

Termos da Seleção 

 

A decisão sobre os selecionados será tomada por um comitê formado por componentes 

dos corpos da Open Society Foundations, Global Drug Policy e Latin America Program, 

das organizações representativas e revisores externos.  

 

  

Cronograma 

 

I Abertura de inscrições: 22º de Março a 19º de Abril de 2013. 

II Pré Seleção: Candidatos receberão uma resposta até no máximo o dia 30 de Abril de 

2013. 

III Curso: Os candidatos selecionados atenderão ao programa de duas semanas, a ser 

realizado em Londres (Reino Unido) na segunda metade do mês de Junho de 2013. 

mailto:drugpolicyfellow@opensocietyfoundations.org


IV Acompanhamento tutorial por 6 meses após o término das duas semanas de programa: 

Julho a Dezembro de 2013. 

 

A Open Society Foundations trabalha para construir democracias vibrantes e tolerantes e 

cujos governantes são responsáveis pelos seus cidadãos. Para alcançar seus objetivos a 

Foundations busca moldar políticas públicas mais justas nos âmbitos político, legal e 

econômico, e salvaguardar direitos fundamentais. No âmbito local, a Open Society 

Foundations implementa uma variedade de iniciativas para promover avanços nos setores 

de justiça, educação, saúde pública e mídia independente. Ao mesmo tempo, construimos 

alianças através das fronteiras e continentes em questões  como corrupção e liberdade de 

informação. A Foundations tem como prioridade proteger e melhorar a vida de pessoas 

em comunidades marginalizadas.    

   

O investidor e filantropista George Soros estabeleceu a Open Society Foundations, em 

1984, para ajudar países a fazer a transição pós comunismo. Nossas atividades abrangem 

os EUA e mais de 70 países na Europa, Ásia, África e América Latina. Cada Fundação 

conta com o “know how” de painéis compostos por cidadãos iminentes que determinam 

as ordens do dia baseados nas prioridades locais. 

 

A Global Drug Policy Program busca mudar paradigmas nas políticas de narcóticos ao 

redor do mundo, da atual abordagem punitiva a uma baseada em conceitos de saúde 

pública e direitos humanos. Com muito poucas exceções, leis e políticas nacionais anti 

narcóticos são pensadas no sentido de, primordialmente, punir a produção, posse, uso e 

até a dependência de drogas ilegais. Nos piores casos, usuários de narcóticos são usados 

como “bode espiatórios” de uma ampla lista de mazelas sociais, e sanções são vastamente 

desproporcionais às ofensas.  

 

Implementar estratégias militares em países produtores (a pulverização aérea de 

plantações talvez seja o exemplo mais escandaloso) vem causando danos ao bem estar de 

comunidades, danificando o meio ambiente e violando direitos humanos básicos. Confiar 

no sistema criminal de justiça para solucionar o problema das drogas é, no mínimo, 

ineficaz e caro, e freqentemente termina sendo  irracional. 

 

O objetivo a longo prazo da Global Drug Policy Program é ajudar a promover reformas 

nas políticas e leis de narcóticos nacionais e internacionais, no sentido de fazê-los 

baseados em conceitos de saúde pública e respeito aos direitos humanos. 

 

A Latin America Program trabalha amparando sociedades abertas e seguras, inclusivas e 

coerentes com as necessidades e aspirações de seus cidadãos, para fortalecer a 

governança democrática. O programa acredita na necessidade de uma sociedade civil que 

faz seus governantes responsáveis. A Latin America Program apóia ainda a participação 

de Latino Americanos em debates globais e regionais sobre questões de vital importância 

para seus países, tais como segurança cidadã, responsablidade e transparência 

governamental, e defesa de direitos humanos. 

 



Através de doações e esforços conjuntos, a Latin America Program apóia o trabalho de 

organizações civis em seus engajamentos construtivos no desenvolvimento, 

implementação e fiscalização de políticas públicas. Seus parceiros são ONGs, bases 

comunitárias e organizações de pesquisa aplicada e treinamento.                


