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LABORATÓRIO INTEGRADO DE
ESTUDOS EM LINGUAGEM E COGNIÇÃO

Coordenação: Cleonice A. Bosa
www.ufrgs.br/psicologia/nucleos-e-laboratorios

O

objetivo deste laboratório é desenvolver pesquisas na área do desenvolvimento
típico e atípico (incluindo distúrbios adquiridos) da linguagem de crianças,
adultos e idosos nas modalidades não verbal, oral e escrita e sua interface com a
interação social e a cognição. Coordenado pela Profª. Cleonice A. Bosa, o laboratório
conta com a participação dos professores Maria Alice P. Parente (aposentada da UFRGS),
Jerusa F. Salles, Lenisa Brandão, Gustavo Gauer e Giana Frizzo.
O laboratório é uma iniciativa destes professores que fazem parte do PPG em
Psicologia e do curso de Fonoaudiologia, os quais compartilham projetos de pesquisa e
extensão na área do desenvolvimento típico e atípico da linguagem (verbal, gestual, nas
modalidades oral e escrita - leitura e escrita) e sua interface com a interação social e
cognição (ex: interação social e coparentalidade; função executiva e desenvolvimento
social; desenvolvimento do gesto e interação social, etc.). Caracteriza-se por um espaço
interdisciplinar de produção científica e atendimentos clínicos (extensão), com vistas a
integrar ensino, pesquisa e extensão focalizados na linguagem e na cognição, sob várias
abordagens teóricas.
Historicamente, alguns dos projetos dos membros do LINC já vêm sendo realizados
em conjunto há vários anos, tendo resultado em publicações, enquanto que outros estão
sendo propostos. As professoras Cleonice A. Bosa e Maria Alice Parente, hoje
aposentada, mas que deixou seu legado no Instituto de Psicologia na área de linguagem e
cognição, tem uma longa historia de cooperações em vários âmbitos, especialmente de
investigação científica. Seguindo a mesma linha de investigação da Profª. Maria Alice, as
professoras Jerusa Salles e Lenisa Brandão deram continuidade a esta parceria com a
Profª. Cleonice Bosa, após a aposentadoria da Profª. Maria Alice. A Profª. Lenisa Brandão
tem cooperado com o CEMA, projeto que avalia crianças com suspeita de Transtornos do
Espectro Autista (TEA), coordenado pela Profª. Cleonice. Em breve, a Profª. Lenisa
Brandão coordenará um projeto de intervenção para crianças com TEA atendidas no
CEMA e para crianças com síndrome de Down. Da mesma forma, as professoras Giana e
Cleonice possuem um histórico de parceria em pesquisa pelo interesse no
desenvolvimento infantil.
Em projeto de extensão dentro do Hospital de Clinicas de Porto Alegre, o
Ambulatório de Neuropsicologia, coordenam e participam ativamente as professoras
Jerusa Salles e Lenisa Brandao, com interesses comuns em avaliação neuropsicológica
clinica na linguagem e demais funções relacionadas. O Ambulatório de Neuropsicologia
do HCPA completa seu 6º ano em plena atividade, no atendimento de pacientes dos
serviços de Neurologia e, eventualmente, de Psiquiatria do HCPA. Este é um espaço
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também de estagiários de graduação em Psicologia, Fonoaudiologia e do curso de
especialização em Neuropsicologia da UFRGS. Além disso, conta com bolsas de extensão.
Dentre as pesquisas que reúnem cooperações dos pesquisadores do LINC estão
projetos que englobam todo o ciclo vital saudável e alterado. Dentre os projetos, “Novas
Escalas Reynell de Desenvolvimento da Linguagem” – voltado para a avaliação da
linguagem da criança; “Reabilitação das Afasias: eficiência e impacto na vida do afásico”
– voltado para avaliação e reabilitação de afásicos e “Perfis discursivos e
neuropsicológicos na doença de Alzheimer, na degeneração lobar frontotemporal e na
doença de Huntington”, que foca-se nos padrões de linguagem expressos no
envelhecimento sadio e em diferentes tipos de demência.
Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2600, sala 112, tel. (51) 3308-5111
E-mail: cema.ufrgs@gmail.com
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