
RESULTADO DA SELEÇÃO PARA PRODUÇÃO DE ARTIGOS 
ORIGINAIS PARA A PUBLICAÇÃO PLATAFORMAS

Depois de uma análise que envolveu a Coordenação Científica da Plataforma Bra-
sileira de Política de Drogas (PBPD) e pareceristas especialmente convidados(as), 
informamos quais as propostas selecionadas para as duas modalidades de bolsa 
para produção de artigos originais.

Antes de tudo, gostaríamos de agradecer a grande mobilização de pesquisado-
res(as) para participar desse novo projeto da PBPD. Infelizmente, a maior parte não 
poderá ser contemplada com a bolsa, mas temos certeza de que continuaremos 
a tê-los(as) como parceiros(as) na produção de dados e de reflexões que podem 
qualificar o debate sobre política de drogas no Brasil. 

A seleção foi um processo difícil diante da expressiva quantidade de 28 propostas 
recebidas, sendo sete de pesquisadores(as) vinculados(as) às entidades-membro e 
21 de outros(as) pesquisadores(as). As propostas foram analisadas a partir de cinco 
critérios objetivos:

A - Excelência científica;
B – Impacto político;
C – Plausibilidade da execução;
D – Currículo do(a) candidato(a) principal;
E – Diversidade política e científica.

Depois de uma pré-seleção realizada pela Coordenação Científica da PBPD com 
base nesses critérios e nas exigências do Edital, 10 propostas foram enviadas para 
os(as) pareceristas convidados(as) e, a partir da pontuação conferida por eles(as), 
foram definidas as propostas que serão contempladas com as bolsas.



Propostas pesquisadores(as) vinculados(as) às entidades-membro da 
PBPD interessados na produção de artigo original sobre política de 
drogas:

1.“A maconha vai à Justiça: as práticas judiciárias em torno do acesso legal do 
CBD e THC na cidade do Rio de Janeiro”

Pesquisador: Frederico Policarpo
Entidade-membro: Associação brasileira para a cannabis - Abracannabis

2. “Redução de danos e substâncias psicodélicas: um debate em construção”

Pesquisador: Sandro Rodrigues
Entidade-membro: Associação Psicodélica do Brasil - APB

Propostas pesquisadores(as) interessados(as) na produção de artigo 
original sobre política de drogas:

1. “Jovens, famílias e o chamado ‘mundo das drogas e do crime’: uma investiga-
ção sobre mortes em um território da periferia de São Paulo”

Pesquisador: Rubens Adorno

2. “O uso substitutivo de maconha como estratégia de redução de danos frente à 
fissura do crack em usuários atendidos no programa Atitude”

Pesquisador: Arturo Escobar

É importante lembra que, não obstante os pesquisadores contemplados com a 
bolsa sejam os principais responsáveis pelas propostas, a produção dos artigos en-
volve, em todos os casos, outros(as) pesquisadores(as). Além disso, será feito um 
planejamento junto aos responsáveis pelas propostas selecionadas, buscando 
adequar o cronograma apresenado e as sugestões feitas pela Coordenação Cien-
tífica e pelos(as) pareceristas. Caso haja alguma inadequação ou dificuldade que 
impeça a produção do artigo, as propostas classificadas imediatamente a seguir 
serão convidadas a participar. 

Parabéns aos pesquisadores selecionados e às suas equipes! Esperamos que o tra-
balho de vocês comece em breve. E, mais uma vez, obrigado pela esforço do to-
dos e todas em divulgar e participar desse início promissor da Plataformas.

Coordenação Científica da Plataforma Brasileira de Política de Drogas


