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No final do
o século XX,, o plano nac
cional de exttensão unive
ersitária brasileira
define a extensão
o universitárria como pro
ocesso acadê
êmico definid
do e efetivad
do em funçã
ão das
exigê
ências da rea
alidade, indispensável n
na formação do aluno, na
n qualificaçã
ão do profes
ssor e
no in
ntercâmbio com
c
a socie
edade. Esta extensão dá
á prioridade às práticass voltadas para
p
o
atend
dimento de necessidade
es sociais e
emergentes como as relacionadas ccom as áreas de
educa
ação, saúde
e, e outras. Nesse conte
exto, a Univ
versidade de
e Brasília po
ossui o Proje
eto de
Exten
nsão de Açã
ão Contínua (PEAC), que
e é o conjun
nto de ações processua is e contínu
uas de
carátter educativo
o, social, cultural, científfico e tecnoló
ógico.
norama, fica inserido o projeto de extensão
e
de
e ação contin
nuada
Neste pan
do Bo
oletim Dor On
O Line, chan
ncelado pelo
o Decanato de
d Extensão da Universid
dade de Brasília e
um d
desdobramen
nto da iniciativa do Profe
essor Dr. Sé
érgio Henriqu
ue Ferreira e do Program
ma de
Pós-g
graduação em Farmacologia da Facculdade de Medicina
M
de Ribeirão Pre
reto, Univers
sidade
de Sã
ão Paulo.
O projeto Boletim D or On Line tem com principal
p
obj
bjetivo possibilitar
s meios e processos de transferênccia de conhe
novos
ecimentos da
a área da pe
esquisa em “dor”,
perm
mitindo a am
mpliação do acesso ao ssaber e a difusão do de
esenvolvime nto tecnológ
gico e
social sobre o tem
ma.
As ações de extensã
ão na Univ
versidade de
e Brasília ((UnB) têm como
objettivo
primordial
prom
mover
uma
a
relação
universida
ade/sociedad
de
mutuam
mente
trans
sformadora, articulando arte, ciência
a, ensino, pe
esquisa e des
senvolvimen
nto social.
O público--alvo deste p
projeto está relacionado
o aos profisssionais da sa
aúde e
pesqu
uisadores da
a área de dor.
d
Também
m estendemos a pacientes e famili ares que te
enham
intere
esse em aprofundar seus entendim
mentos sobre a dor. O projeto se encontra em
m seu
quartto ano de ex
xistência.
s de Extensã
ão são compostos pelos Líderes de g
grupo, Profes
ssores
Os Grupos
Exten
nsionistas, Extensionista
E
as Voluntário
os e Extensio
onistas Colab
boradores.
Os Extensionistas V oluntários são
s
os estudantes de
e graduação
o que
desen
nvolvem ativ
vidades de extensão
e
em
m PEAC, sem
m remuneraç
ção, tendo a ssinado term
mo de
comp
promisso, pa
ara as quais devem desttinar quinze horas sema
anais. Atualm
mente, este PEAC
possu
ui sete alun
nos de grad
duação partticipando da
as atividades desenvolv
vidas. Estud
dantes
regularmente matriculados
m
na UnB e registrados
s como extensionistas voluntários
s são
conte
emplados co
om créditos de
d extensão
o. Os alunos pertencem aos cursos de graduaçã
ão em
Farmácia e Enfermagem do Campus Un
nB Ceilândia
a. Estudante
es regularme
ente matricu
ulados
na U
UnB e registtrados como
o extensioniistas voluntários em Projeto de E
Extensão de Ação
Contíínua podem ser contem
mplados com
m bolsas de
e extensão. Até o mom
mento este PEAC
concluiu 4 bolsas
s PIBEX e tem
m uma em v
vigência.
udo os alun
Os demais
s participanttes da equip
pe Dor On Line,
L
sobretu
nos de
pós-g
graduação em Farmacolo
ogia da FMR
RP são Extensionistas Colaboradores dentro do PEAC.
P
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Fig 1: Seman
na Universitárria da Faculda
ade de Ceilân
ndia da UnB, realizada em novembro de
e
2013. Na foto, além dos trabalhos
t
de divulgação, temos
t
três de
e nossos colab
boradores (da
a
esquerda parra a direita, sã
ão eles: Anna
a Paula Oliveirra Faria, José de Alsimir G omes Junior e
Henrique Rod
drigues de Oliv
veira).

Um dos maiores
m
desa fios de implementação deste
d
PEAC foi a transiç
ção do
corpo
o editorial prredominante
emente de p
pós-graduand
dos para um
ma equipe loccal com disc
centes
de graduação. A necessidade de um trabalho co
ontínuo de formação
f
no
o estudo da dor
neces
ssitou de um
m formato lig
geiramente diferente do
o fluxo de tra
abalho para a montagem
m das
pauta
as de ediçã
ão do boletiim eletrônicco. Então, ao
a invés da
a discussão de trabalho
os de
variadas fontes sobre
s
inovaç
ções clínicass e experime
entais no es
studo da do r, trazida po
or um
corpo
o editorial predominante
p
emente grad
duado e env
volvido em pesquisas ccientíficas de
e uma
pós-g
graduação de excelência
a, as reuniõe
es de pauta do
d PEAC são
o realizadas ffocando um único
traba
alho por se
emana, a ser
s
apresen
ntado por um discentte, seguind o como es
scolha
conse
ensual, um artigo científico da ediçção do mês da Revista Pain, da IA
ASP. Este formato
direcionado possibilita um trabalho maiss minucioso na capacitaç
ção da equip
pe de graduandos
quanto ao raciocíínio critico e ao jornalism
mo científico
o.
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Fig 2: Semana Universitária da Faculda
ade de Ceilân
ndia da UnB, realizada em
m novembro de
d
2
2013. Na foto, além dos trrabalhos de d
divulgação, temos quatro de
d nossos cola
aboradores (d
da
e
esquerda para
a a direita, sã
ão eles: Henriique Rodrigue
es de Oliveira, Anna Paula Oliveira Faria,
A
Ananda Kadja Cunegundes Santos Barbo sa e José de Alsimir
A
Gomes
s Junior).

A apresen
ntação e disccussão do artigo científico pelos disscentes poss
sibilita
uma atividade onde o seu
s
desenv
volvimento implica em
m relações multi, intter e
trans
sdisciplinares
s de setores
s da univers idade e da sociedade,
s
sobretudo
s
co
om a compa
aração
de ca
asos vivencia
ados pelos discentes
d
em
m estágios e cenários de prática inse
eridos no Sis
stema
Único
o de Saúde. Os alunos pertencem
p
a cursos de graduação
g
da
a área da Sa
aúde e lidam
m com
difere
entes aspec
ctos do tratamento e manejo da
a dor. A discussão crrítica dos artigos
a
apres
sentados tam
mbém tem contribuído
c
d
de maneira significante
s
ao amadure
ecimento científico
dos p
participantes
s.
Com esta dinâmica d
de trabalho, a PEAC te
em consegu
uido colaborrar de
mane
eira efetiva para a construção da edição men
nsal do Bole
etim Dor On
n Line, que já se
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encon
ntra em seu
u 14º ano de
e existência . O sítio ww
ww.dol.inf.brr é uma tecn
nologia disponível
que a
amplia a qu
ualidade da educação n
no estudo da
a dor, já qu
ue seus arq uivos atualm
mente
conta
am com maiis de 160 ed
dições menssais, retratando a cada mês os prin
ncipais avan
nços e
novid
dades na áre
ea de estudo
o da dor, co
obrindo mais
s de uma dé
écada de tra
abalho cientíífico e
clínico. Esta in
niciativa po
ossibilita no
ovos meios e proce
essos de ttransferência de
conhe
ecimentos, permitindo
p
a ampliação do acesso ao
a saber e o desenvolvim
mento tecnológico
e clín
nico a países de língua portuguesa, p
público-alvo do Boletim Dor On Line .
A PEAC também
t
foi capaz de obter recurrsos finance
eiros para o seu
desen
nvolvimento, através das
d
bolsas de extensã
ão e, tamb
bém, pelo a
auxílio financeiro
dispo
onibilizado às
s PEACs na forma
f
de ed itais de auxílios financeiiros do Deca
anato de Extensão
da Un
nB.
O projeto
o também ttem a sua participação na Sema
ana Universitária,
eventto anual pro
omovido na UnB, que em
m 2013 con
ntou com 634 atividadess realizadas entre
os diias 4 e 8 de novembro
o, nos quatrro Campi da
a Universidade de Brasíília, divulgando a
produ
ução acadêm
mica da Un
nB no ensin
no, na pesquisa e na extensão.
e
A
As atividades são
gratu
uitas e acon
ntecem no campus Da rcy Ribeiro,, na FGA-Gama, FUP-P
Planaltina e FCECeilândia e em locais
l
específicos, escol as e áreas especiais. Neste
N
ano, a equipe da PEAC
realiz
zou um trabalho de divu
ulgação do p
projeto Bole
etim Dor On Line. Neste
e evento, alé
ém da
apres
sentação de
e pôster so
obre a PEA
AC, foi distribuído um
m marcadorr de livros para
profis
ssionais da saúde
s
e estu
udantes, que
e reproduzim
mos abaixo:

Fig. 3: Modelo de marcador
m
de livros desenvolvido pela PEAC Boletim Dor On
Line, para
p
fins de div
vulgação dura
ante a Semana Universitária de 2013.

Este é o panorama
p
do
o projeto Bo
oletim Dor On
O Line em seus quatro
o anos
xistência na Universidad
de de Brasíl ia. Este trab
balho não se
eria possíve
el sem o apo
oio da
de ex
equip
pe da FMRP-USP e do De
ecanato de E
Extensão da UnB.

* Ba
acharel em Química co
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ógicas, Mes
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** Prrofessora Ad
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armacologia da Faculda
ade de Ciên
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ersidade de Brasília
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