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O

Neurocog foi criado em 2007, no Programa de Pós-Graduação (PPG) em
Psicologia do Instituto de Psicologia, tendo sido registrado como grupo de
pesquisa no CNPq em 2008. As atividades do grupo envolvem ensino, pesquisa e
extensão nas áreas de Neuropsicologia Cognitiva, Psicologia Cognitiva, Psicologia
Experimental Cognitiva e Neuropsicolinguística. No âmbito do ensino, há participação
nos níveis de graduação (Psicologia e Fonoaudiologia) e pós-graduação stricto (PPG em
Psicologia) e lato senso (Curso de Especialização em Neuropsicologia). No PPG em
Psicologia, o grupo insere-se na linha de pesquisa “processos cognitivos básicos e
aplicações”.
O grupo integra estudantes de Mestrado, Doutorado, Iniciação Científica e
profissionais/pesquisadores colaboradores em torno da investigação de funções
neuropsicolinguísticas, tais como memória, linguagem, atenção e funções executivas.
Estas funções são avaliadas sob diversos aspectos, incluindo suas características no
desenvolvimento normal e patológico (transtornos de desenvolvimento e adquiridos) e
as diferentes formas de avaliação. A união dos fundamentos da neuropsicologia
cognitiva com os da psicologia experimental cognitiva é uma das características
definidoras do grupo de pesquisa. Dentre os projetos, podemos citar de uma forma
geral:
1) estudos com o paradigma de priming (memória implícita), que permite avaliar
processos cognitivos de forma indireta, em amostras clínicas e não clínicas. Atualmente
estão sendo investigadas as bases neurais do priming semântico através de exame de
ressonância magnética funcional (fMRI), em parceria com o Instituto de Cérebro da
PUCRS;
2) estudos de construção, adaptação e normatização de instrumentos de avaliação
neuropsicológica em adultos e crianças (incluindo baterias neuropsicológicas breves,
avaliações específicas de leitura e escrita, memória visual e praxia construtiva e
instrumento de screening para déficits cognitivos em pacientes com lesão cerebral),
assim como versão adaptada para avaliação de pacientes com afasias expressivas;
3) pesquisas sobre perfis neuropsicológicos de amostras clínicas, como dificuldades de
leitura e escrita em crianças e adultos (dislexias de desenvolvimento), lesões cerebrais e
afasias/dislexias/disgrafias adquiridas, transtornos de ansiedade, transtorno global do
desenvolvimento, entre outras;
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4) investigações sobre as relações entre variáveis do ambiente familiar, contextos
socioeconômicos e variáveis neuropsicológicas, como leitura, escrita e memória;
5) elaboração de experimentos para avaliação de funções cognitivas, como memória
implícita, metamemória, processamento léxico semântico, entre outras. Acreditamos que
o intento de desenvolver estratégias, tarefas e instrumentos de avaliação dos processos
neuropsicológicos está sendo atingido. O maior desafio agora se encontra em integrar os
achados destes estudos para o desenvolvimento de procedimentos e estratégias de
intervenção neuropsicológica.
Em termos de extensão universitária, o grupo compõe a equipe do Ambulatório de
Neuropsicologia do Serviço de Neurologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
(HCPA), local onde se realizam avaliações neuropsicológicas em pacientes
neurológicos/neuropsiquiátricos. O ambulatório de Neuropsicologia, que conta com
equipe interdisciplinar de profissionais, estudantes e pesquisadores, também é um
espaço para estágio curricular dos estudantes de graduação em Psicologia e em
Fonoaudiologia da UFRGS.
Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2600, sala 114, tel. (51) 3308-5341
E-mail: jerusafs@yahoo.com.br ou jerusafsalles@gmail.com.br
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