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... Parafrase
eando Sérg
gio Ferreirra: “De de
errota em derrota a gente che
ega
lá”...
Paulo Gustavo Ba
arboni Dantas Nascim
mento *
José W
Waldik Ram
mon **
Neste prim
meiro editorrial do ano de 2012, a equipe DO
OL - Dor On
n Line
gosta
aria de conv
vidar você le
eitor a partillhar do dese
envolvimento do Projeto
o DOL, que neste
último ano conto
ou com mais de 32 mill acessos, distribuindo
d
16,9 Gigaby
ytes de Ciên
ncia &
Tecno
ologia e Divulgação Cien
ntífica em d or. Ao longo
o de mais de
e uma décad
da, pela inic
ciativa
do prrof. Dr. Sérg
gio Ferreira, diferentes grupos de pesquisa
p
e os
o mais dive
ersos profiss
sionais
que c
compõem e já compuseram o nosso
o corpo edito
orial têm tra
abalhado parra expor a melhor
m
coberrtura sobre fatos,
f
desenvolvimentoss e pesquisas
s da dor em cada Boletim
m Dor On Lin
ne.
Hoje o Projeto Dor On Line é uma disciplina do prrograma de pósgradu
uação em Fa
armacologia da Faculdad
de de Medicina de Ribeirrão Preto, da
a Universida
ade de
São Paulo. As disciplinas
d
RFA-5776 – "Revisão e Discussão da
d Literatura
a Experimen
ntal e
Clínic
ca Atual Sob
bre Dor e Analgesia
A
I" e RFA-577
77 – "Revisã
ão e Discusssão da Literratura
Experimental e Clínica
C
Atual Sobre Dor e Analgesia
a II", sob a tutela dos p
profs. Drs. Sérgio
S
Henriique Ferreira
a e Thiago Mattar
M
Cunha
a, oferecem quatro créd
ditos cada ao
os alunos de
e PósGraduação da FMRP.
F
O currso de Ciên
ncias Biológicas (Farmacologia) posssuí nota 7 para
mestrado e douttorado pela Coordenaçã
ão de Aperfe
eiçoamento de Pessoal d
de Nível Superior
(CAPES). A disciplina aconte
ece concomiitante com a nossa reu
união de pau
uta semanal e os
aluno
os matriculad
dos podem participar
p
da
a formulação
o e discussão
o do materia
al apresentad
do.
O projeto Dor On Lin e também atua
a
como um
u projeto e
extensão de
e ação
continuada do ca
ampus de Ceilândia,
C
da
a Universidad
de de Brasília. O local d
de realizaçã
ão das
reuniões semana
ais do corpo
o editorial fi ca na Faculdade de Me
edicina de R
Ribeirão Pretto, no
Depa
artamento de
e Farmacolo
ogia. Atende
em a esta reunião de modo
m
virtuall participanttes de
Faculldade de Ceiilândia - UnB
B, além da u
utilização do fórum digital interno pa
ara elaboraç
ção de
pauta
a. O projeto
o hoje conta
a com dois d
discentes bo
olsistas obtid
dos a partirr de um edittal do
Decanato de Exte
ensão da UnB, além de ffinanciamento de equipa
amento para
a o projeto.
Tudo isso permite qu
ue a equipe DOL seja composta d os mais variados
profis
ssionais, de professores universitári os a médico
os, enfermeirros, dentista
as, farmacêu
uticos,
biólog
gos e até mesmo um
m cientista da computtação, como nosso w
webmaster. Todos
contrribuindo para
a a geração de materiall, distribuiçã
ão e divulgaç
ção sobre a dor. As parrcerias
firma
adas em 201
11 engrande
ecem a inicia
ativa e forta
alecem o projeto para q
que este pró
óximo
ano seja de re
ealizações maiores
m
aind
da, agora com
c
a parc
ceria de du
uas das maiores
Unive
ersidades Pú
úblicas do no
osso país.
Desejamos que você lleitor partilh
he destas conquistas com
m a equipe DOL
D
e
que ttenha um an
no de 2012 repleto de ale
ertas e edito
oriais sobre o estudo da dor. Boa Leitura!
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