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Coord.: 
 Jan Edson 
Rodrigues 
Leite e 
Rosângela 
Gabriel 

314/C  Categorização semântica e afasias: 
inferências a partir de fenômenos 
neurolinguísticos  
Thalita Cristina Souza Cruz 
 
A repetição enquanto fator de 
organização do tópico discursivo na 
conversação entre afásicos e não afásicos 
Rita Cássia Silva Tagliaferre 
 
Analise psicolinguística e cognitiva do 
processamento de compreensão de 
frases de perspectiva com domínio 
espacial "na frente - atrás" e "à direita - à 
esquerda" por pessoas com Alzheimer 
Berla Moreira de Moraes 
 
Vire à esquerda: a atualização de frames 
de referência espacial na linguagem de 
idosos 
Jan Edson Rodrigues Leite 
 
Processos de sonorização e 
dessonorização em fala atípica: pistas 
acústicas e interpretação fonológica 
Luana Porto Pereira , Marian dos Santos 
Oliveira e Vera Pacheco 
 
A análise da compreensão da leitura: o 
tempo de resposta como indicador da 
dificuldade do indivíduo em determinado 
nível de processamento 
Camila Tavares Leite 
 
A compreensão de textos jornalísticos 
por disléxicos: abordagem cognitiva-
empírica 
Danielly Lopes de Lima 
 
As implicações sociais e psicopedagógicas 
na vida de crianças e adolescentes 
atendidas no programa de transtorno do 
déficit de atenção e hiperatividade 
Márcia Martins do Amaral Deps, Marina 
Luiza Pimenta, Magno Lage P. de Aguiar e 
Luana Ayres 
 
Como adultos analfabetos podem 
contribuir para a neurociência da leitura 
Rosângela Gabriel 
 
 
 
 
 

Alinhamento Cognitivo e Usos Genéricos 
de We e You em Interação 
Helen de Andrade Abreu, Lilian Vieira 
Ferrari 
 
Os usos do presente do indicativo em 
construções condicionais do português 
brasileiro: processos de conceptualização 
Paloma Bruna Silva de Almeida 
 
Formas livres e formas presas: um 
clássico revisitado com olhar cognitivista 
Janderson Lemos de Souza 
 
Construções possessivas em língua russa: 
uma análise cognitivista 
Erick Pires Rodrigues 
 
O tempo presente e a proximidade 
epistêmica nas manchetes jornalísticas 
Caroline Soares da Silva 
 
Anguladores do Português do Brasil: o 
caso da palavra tipo 
Elaine Pereira da Silva 
 
Categorização e MCI na organização 
semântico-lexical de classes 
hiperonímicas 
Thalita Maria Lucindo Aureliano 
 
Processos cognitivos e metacognitivos na 
compreensão de elementos anafóricos e 
de humor 
Liliane Carvalho Felix Cavalcante 

 
 


