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Assunto: Relatório de Atividade Semestral Docente 

Interessado: Robson Zazula 
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1. HISTÓRICO (histórico do processo): 
 
Em 01 de março de 2016, o professor Robson ZAZULA realizou matrícula no programa de pós-
graduação em Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Londrina sob orientação da 
professora Sandra Odebrecht Vargas Nunes, cumprindo os créditos obrigatórios e a coleta de 
dados sem necessidade de afastamento das atividades docentes. 
Em 24 de janeiro de 2018, o docente recebeu um convite para realizar parte das atividades do 
doutorado na Deakin University, em Geelong (VIC), Austrália, sob orientação do professor Seetal 
Dood. Em 31 de janeiro de 2018, aplicou para a seleção interna do programa de pós-graduação 
em Ciências da Saúde para receber bolsa no Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior – 
CAPES (PDSE-CAPES).  
Em 18 de março de 2018 o afastamento do professor foi solicitado e aprovado por unanimidade 
na 14ª reunião ordinária do Colegiado do Curso de Medicina da UNILA. Em 10 de abril de 2018, 
o processo foi iniciado no departamento administrativo do ILACVN no período entre 29 de julho 
de 2018 e 31 de julho de 2019, com ônus limitado.  
Em 13 de abril de 2018, o processo foi apresentado e a solicitação aprovada na 5ª reunião 
ordinária do Centro Interdisciplinar de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN).  
Em  13 de maio de 2018, o processo de afastamento foi relatado pelo prof. Jorge Luiz Maria Ruiz 
na reunião do CONSUNI-ILACVN, aprovado pelos presentes na reunião.  
Em 29 de julho de 2018, foi iniciado o período de afastamento, conforme documentação 
encaminhada à CAPES (processo PDSE-88881.187966/2018-01). 
Em 08 de fevereiro de 2018 foi enviado o primeiro relatório, relativo às atividades realizadas 
durante o primeiro semestre de afastamento (29 de julho de 2018 e 28 de janeiro de 2019).  

 
 

2. FUNDAMENTOS DO PEDIDO (razão do pedido): 
 

Relatório de atividades relacionadas ao afastamento referentes aos meses Agosto/2018, 
Setembro/2018, Outubro/2018, Novembro/2018, Dezembro/2018 e Janeiro/2019. As atividades 
relacionadas ao afastamento estão sendo realizadas no IMPACT SRC (Strategic Research Center) 
da Universidade Deakin. 

 
 

3. CONSIDERAÇÕES (dados pesquisados, jurisprudência, semelhanças): 
 

Relatório de atividade docente 
Plano de trabalho e cronograma de atividades encaminhados à CAPES 
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4. PARECER CONCLUSIVO: 
 

Aprovar 
 
 

5. SUGESTÕES E OBSERVAÇÕES (se surgirem durante o relato): 
 

 
 

 
 

Foz do Iguaçu, 09 de abril de 2019. 
 
 
 

Maria Leandra Terencio 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES SEMESTRAL – DOCENTE 
 

Relatório nº  
01 

Servidor: Robson Zazula 
Processo nº: 23422.004691/2018-64 
Afastamento: (   ) Mestrado (X) Doutorado (   ) Pós-Doutorado 
Ano: 2018 Semestre: ( X )1º ( X ) 2º 
Semestre referente aos meses: Agosto/2018, Setembro/2018, Outubro/2018, Novembro/2018, 
Dezembro/2018, Janeiro/2019 

 

Atividades: (alinhamento entre as atividades planejadas e realizadas, disciplinas cursadas, cursos, eventos científicos, exame 
de qualificação, alterações, ocorrências, etc..) 
As atividades relacionadas ao afastamento estão sendo realizadas no IMPACT SRC (Strategic Research 
Center), um dos centros de pesquisa da Universidade Deakin. Além das atividades previstas no plano de 
trabalho e cronograma de atividades encaminhado à CAPES e à UNILA no momento da solicitação do 
afastamento, as seguintes atividades foram realizadas ou estão em andamento.  
 
Projeto de pesquisa de doutoramento: Avaliação da disfunção cognitiva em pacientes depressivos 
unipolares e bipolares 
Orientador: Prof. Dra. Sandra Odebrecht Vargas Nunes (Universidade Estadual de Londrina) 
 
Atividades realizadas:  
- Revisão de literatura e confecção de artigo de revisão (em andamento); 
- Elaboração de artigos empíricos com dados coletados durante os três primeiros do doutoramento e 
previstos no cronograma (em andamento);  
- Submissão e aprovação de abstracts para eventos científicos na área (aprovação recebida em 
Janeiro/2019; evento em Março/2019). 
- Supervisão com os orientadores no exterior (em andamento); 
 
 
Ensaio Clínico: N-acetylcysteine for cessation of tobacco smoking 
Investigadores: A/Prof. Seetal Dodd, Prof. Michael Berk, Dr. Olivia Dean (IMPACT SRC, Deakin University) 
 
Atividades realizadas:  
- Realização de treinamento inicial para a aplicação do instrumento de coleta de dados (SCID-V; Entrevista 
Clínica Estruturada para Avaliação e Diagnóstico de Transtornos Mentais) (Agosto/2018) 
- Introdução e treinamento de práticas em Laboratório (Agosto/2018); 
- Treinamento de pesquisadores visitantes para a aplicação do SCID-V (Outubro/2018); 
- Recrutamento de participantes (em andamento); 
- Coleta de dados durante a linha de base, por meio da aplicação do roteiro de entrevista relacionado à 
cessação do tabagismo, qualidade de vida, saúde em geral; aplicação do SCID-V; e coleta de dados 
biológicos (em andamento); 
- Participação nas reuniões do grupo de pesquisa (em andamento); 
- Colaboração na confecção de artigos de revisão com pesquisadores visitantes (em andamento). 
 
Projeto de pesquisa: Understanding the molecular alterations in bipolar disorder 
Investigadores: Dr. Chiara Bortolaschi, Dr. Olivia Dean, Prof. Michael Berk, Prof. Ken Walder (Deakin 
University) 
- Coleta de dados por meio de entrevistas, com a aplicação de questionários, inventários e do SCID-V (em 
andamento); 
 
 
Outras atividades 
- Colaboração na análise de dados e avaliação dos dados clínicos em ensaios clínicos realizados pela Deakin 
University e pelo King’s College (Inglaterra) (em andamento); 
- Participação como membro titular da banca de confirmação de doutorado (equivalente à qualificação de 
doutorado) da candidata Lauren Arancini (Setembro/2018); 
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- Participação como ouvinte das atividades de supervisão clínica e científica em saúde mental no sistema de 
saúde local com o professor Michael Berk (em andamento). 
 
Cursos de curta duração e capacitações:  
- TRAINING: Designing Clinical Trials: What Should I Care About? (Deakin University) 8 h. 
- CONFERENCE: Joining Forces Forum (Prevention United and the Alliance for the Prevention of Mental 
Disorders) 8h  
- TRAINING: Good Practice in Clinical Trials (Paxis Australia/ Deakin University) 4 h. 
- TRAINING: Research training sessions (Deakin University) 8 h. 
 
Documentos em anexo (conforme apresentação):  
- Declaração de matricula da Universidade Estadual de Londrina (instituição de origem); 
- Carta do orientador no exterior atestando a realização das atividades no período de estágio no exterior; 
- Extrato do processo de concessão da bolsa de estudos no exterior disponível no sistema da CAPES; 
- Certificados de participação em workshops e capacitações (disponibilizados até a data de confecção do 
relatório); 
- E-mails de aceite de abstracts em conferências da área no país; 
 
Orientações: 
*Anexar documento comprobatório da efetiva participação no programa. 
*A cada entrega de relatório semestral, o mesmo deverá ser encaminhado às instâncias aprovadoras do relatório. 
*O conteúdo do relatório, documentos comprobatórios, os encaminhamentos, aprovações e disseminações deverá 
atender ao disposto na normativa interna abaixo: 

Resolução Stricto Sensu Pós-doutorado 

Nº 008/2014* Artigos 17 e 18 Artigos 27 e 28 

*Disponível em https://www.unila.edu.br/progepe/ddpp 

 
Em 12 / 02 / 2019 
  

 
 

 

 Servidor 
Assinatura e carimbo 

 

 
APROVAÇÃO DO RELATÓRIO 

Aprovação pelo Diretor do Instituto 

Conclusão: 
 

Não Aprovado 
Aprovado 
Aprovado com Ressalvas* (obrigatório o preenchimento do campo observações) 
 
 

Observações: 
 
*Caso o espaço não seja suficiente poderá ser anexado documento complementar. 

 
De acordo em ______/______/______ 
  

 
 
 
 

Diretor do Instituto 
Assinatura e carimbo 
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Aprovação pelo Coordenador de Centro Interdisciplinar 

Nome do Relator do Centro Interdisciplinar: 
 
 
 
*O relator do processo deve ser docente com nível de qualificação no mínimo equivalente ao do curso sendo realizado. 
Conclusão: 
 

Não Aprovado 
Aprovado 
Aprovado com Ressalvas* (obrigatório o preenchimento do campo observações) 
 
Observações: 
 
*Caso o espaço não seja suficiente poderá ser anexado documento complementar. 

 
De acordo em ______/______/______ 
  

 
 
 
 

Coordenador de Centro Interdisciplinar 
Assinatura e carimbo 

 
 

 

Aprovação pelo Conselho do Instituto - CONSUNI 

Conclusão: 
 

Não Aprovado 
Aprovado 
Aprovado com Ressalvas* (obrigatório o preenchimento do campo observações) 
 
Observações: 
 
 
 
 
*Caso o espaço não seja suficiente poderá ser anexado documento complementar. 

 
De acordo em ______/______/______ 
  

 
 
 

Conselho do Instituto 
Assinatura e carimbo 

 
 

 

*Deverá ser anexado ao processo a ata de aprovação deste relatório no CONSUNI. 

 



A T E S T A D O

ATESTAMOS para os devidos fins que, de acordo com os registros desta Divisão,
ROBSON ZAZULA encontra-se regularmente matriculado no Programa de
Pós-Graduação em Nível de DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - ÁREA DE
CONCENTRAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, reconhecido pela portaria MEC nº
1045/2010 de 18/08/10 - DOU nº 159 de 19/08/10, para o corrente semestre letivo,
com início em 15/03/2016 e término previsto para 28/02/2020. 

**************************************************************************************************

Londrina, 09 de Fevereiro de 2019.

Código de validação deste documento:

7V9KK.7GDHK.PB65D.K9R9L.J6HRI.P2ROT

Data de Vencimento: 28/02/2020

A aceitação desta Declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na
Internet, no endereço http://www.uel.br/validadocumento.

Data de Emissão: 19:59 do dia 09/02/2019              [Hora e Data de Brasília]



 
 

 

Associate Professor Seetal Dodd 
 
Clinical Associate Professor 
School of Medicine, Deakin University 
 
Principal Fellow 
Department of Psychiatry, University of Melbourne 
 
Phone: +61 3 4215 3299 
Fax: + 61 3 4215 3491 
Email: seetald@barwonhealth.org.au 
Skype name: seetaldodd 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12th of February 2019 
 
 
Re: Activities report for Robson Zazula  
 

To whom it may concern, 

 

Robson Zazula arrived in Australia on the 31st of July 2018 to participate in research within 

IMPACT SRC (Innovation in Mental and Physical Health and Clinical Treatment – Strategic 

Research Centre),  School of Medicine, Deakin University, and has been an important and 

productive member of our research team during his time with us. 

 

His participation has included: 

• Having a major role in the day to day running of a randomised clinical trial of N-

acetylcysteine or placebo for the cessation of tobacco smoking 

• Drafting articles for publication 

• Collaboration with academics and researchers and academic students in Australia 

• Having a leading role in supporting other international researchers from Spain, Portugal 

and Colombia who have visited our unit during Robson’s term with us 

 

He will also be attending and presenting research at the International Society for Bipolar 

Disorder conference in Sydney, March 2019. 

 

Robson is an important member of our research team. His contribution to our research is 

very much appreciated. 

 

Yours sincerely, 

Seetal Dodd 



 

Robson Zazula

Robson Zazula



Deakin University CRICOS Provider Code: 00113B 

Associate Professor Liliana Orellana 
Director, Biostatistics Unit, Faculty of Health 

Biostatistics Unit Certificate of Completion 

Designing lini al rials

Presented to 

Robson azula

8th November 2018, Duration 6.5 hours 
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Robson Zazula <robsonzazula@gmail.com>

ISBD 2019 Abstract Notification 

2 messages

ISBD 2019 Conference Organisers <isbd2019@icms.com.au> 19 December 2018 at 15:41

To: robsonzazula@gmail.com

 

 

Abstract Title: Relationship among functionality, cognitive process and inflammation in patients with bipolar disorder

and the comparison with individuals without mood disorders 

Presenter: Robson Zazula 

Presentation Type: Poster Presentation 

 

Dear Robson, 

  

On behalf of the Organising Committee, we thank you for submitting an abstract for the upcoming 21st Annual ISBD

Conference, being held at the International Convention Centre Sydney, from 20  23 March 2019. 

  

The Organising Committee is pleased to accept your above mentioned submission for inclusion in the Conference as

a Poster Presentation. Further details regarding your scheduled date and time will be provided via an additional email

in January, along with a Poster Template. 

  

Please note that it is mandatory for all presenters to register for the Conference. Any presentation without a nominated

presenter registration may be withdrawn from the Conference program. Any presenter who is unable to participate in

the Conference should notify the Conference Organisers as soon as possible. We would like to remind all presenters

to register and book their accommodation as soon as possible to ensure the best rates. Early Bird registration will

close on 11 January 2019. Travel and accommodation of all accepted session participants should be selffinanced.

This letter does not constitute any financial commitment on behalf of the Organisers. 

 

To register for the Conference please click here. 

  

As the nominated contact for this submission you will receive all correspondence and are responsible for

communicating this information to the appropriate people. 

 

Please feel free to contact us at isbd2019@icms.com.au if you require any further information.  

 

We look forward to welcoming you to the ISBD 2019 Conference in Sydney. 

  

Kind regards 

  

ISBD 2019 Conference Organisers 

ICMS Pty Ltd

ISBD 2019 Conference Organisers <isbd2019@icms.com.au> 19 December 2018 at 15:41

To: robsonzazula@gmail.com

https://isbd2019.org/registration/
mailto:isbd2019@icms.com.au
Robson Zazula
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Abstract Title: Inflammation, body mass index and functional impairment in patients with bipolar disorder and major

depressive disorder 

Presenter: Robson Zazula 

Presentation Type: Poster Presentation 

 

Dear Robson, 

  

On behalf of the Organising Committee, we thank you for submitting an abstract for the upcoming 21st Annual ISBD

Conference, being held at the International Convention Centre Sydney, from 20  23 March 2019. 

  

The Organising Committee is pleased to accept your above mentioned submission for inclusion in the Conference as

a Poster Presentation. Further details regarding your scheduled date and time will be provided via an additional email

in January, along with a Poster Template. 

  

Please note that it is mandatory for all presenters to register for the Conference. Any presentation without a nominated

presenter registration may be withdrawn from the Conference program. Any presenter who is unable to participate in

the Conference should notify the Conference Organisers as soon as possible. We would like to remind all presenters

to register and book their accommodation as soon as possible to ensure the best rates. Early Bird registration will

close on 11 January 2019. Travel and accommodation of all accepted session participants should be selffinanced.

This letter does not constitute any financial commitment on behalf of the Organisers. 

 

To register for the Conference please click here. 

  

As the nominated contact for this submission you will receive all correspondence and are responsible for

communicating this information to the appropriate people. 

 

Please feel free to contact us at isbd2019@icms.com.au if you require any further information.  

 

We look forward to welcoming you to the ISBD 2019 Conference in Sydney. 

  

Kind regards 

  

ISBD 2019 Conference Organisers 

ICMS Pty Ltd
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mailto:isbd2019@icms.com.au
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