
 

Symposium/Simpósio 

 
 
Symposium/Simpósio 1  

Neuropsicologia da Linguagem: "revalorizando casos clínicos desafiadores " 
Language neuropsychology: "revaluing challenging clinical cases 
 
Chair/Coordenador: Deborah Azambuja 
 
Presenters/Palestrantes 

Deborah Azambuja 
Camila Luisi Rodrigues 
Lucia Iracema Mendonça 
Melanie Mendoza 
 

- Intervenção precoce en um caso de Síndrome Perisilviana  
"Early intervention in a case of Perisylvian Syndrome” 
Deborah Azambuja 
 

- Achados neuropsicológicos no Mutismo Seletivo: um estudo de caso 
Neuropsychological Findings in Selective Mutism: A Case Report 
Camila Luisi Rodrigues 
 

- Eficácia de Donepezil em um caso de apraxia progressiva da fala. Possível ação 
colinérgica na neuroplasticidade 

Efficacy of donepezil in a case ofprogressive apraxia of speech. Possible cholinergic action on 
neuroplasticity 
Lucia Iracema Mendonça 
 

- Dispraxia da fala no Transtorno do Espectro Autista: Avaliação interdisciplinar e 
intervenção 

Speech Dyspraxia in Autism Spectrum Disorder: Interdisciplinary Assessment and Intervention 
Melanie Mendoza 
 
_____ 
Symposium/Simpósio 2 

Comorbidades neurocomportamentais: uma perspectiva ao longo a vida 



 
Neurobehavioral comorbidities of epilepsy: a lifespan perspective. 
 

Chair/Coordenador: Bruce Hermann 
 

Presenters/Palestrantes 

Patricia Rzezak 
Clarissa Yasuda 
Kette Valente 
Bruce Hermann 
 

- Epilepsia do lobo temporal em crianças e adolescentes: particularidades desta condição 
em contraste com a ELT na idade adulta 

Temporal Lobe Epilepsy in Children and Adolescents: Particularities of this Condition in 
Contrast to TLE in Adulthood 
Patricia Rzezak 
 

- Alterações cerebrais estruturais e funcionais na Epilepsia associadas à comorbidades 
neuropsiquiátricas  

Structural and Functional Brain Alterations Associated with Neuropsychiatric Comorbidities in 
Epilepsy 
Clarissa Yasuda 
 

- Epilepsia na vida adulta: além do perfil eletroquímico 
Epilepsy in Adult Life: Beyond the Electroclinical Profile 
Kette Valente 
 

- Processos de envelhecimento cerebral e cognitivo na Epilepsia crônica 
Brain and Cognitive Aging Processes in Chronic Epilepsy 
Bruce Hermann 
 
_____ 
Symposium/Simpósio 3 

Intervenções precoce-preventivas em funções executivas e aprendizagem no context 
escolar: o estado da arte da pesquisa no Brasil 
Early-preventive interventions in executive functions and learning in the school context: 
the state of the art of research in Brazil 
 
Chair/Coordenadora: Natalia Martins Dias 



 
Presenters/Palestrantes 

Caroline de Oliveira Cardoso 
Janice da Rosa Pureza 
Hosana Alves Gonçalves 
Bruna Evaristo Scheffer 
Chrissie Carvalho 
 

- Promovendo Funções executivas na educação infantil: programas e evidências no 
contexto nacional 

Promoting Executive Functions in Early Childhood Education: Programs and Evidence in the 
National Context 
Natália Martins Dias 
 

- Promoção de funções executivas no Ensino fundamental: programas de estimulação 
neuropsicológica para crianças  

Promotion of executive functions in Elementary School: programs for the neuropsychological 
stimulation for children 
Caroline de Oliveira Cardoso 
 

- Promoção de funções executivas no Ensino Fundamental: formação de educadores em 
neuropsicologia da aprendizagem 

Promotion of executive functions in Elementary School: Educator's training in learning 
neuropsychology 
Janice da Rosa Pureza 
 

- Programa para estimular a compreensão de leitura e funções executivas baseada em 
técnicas de leitura para crianças do ensino fundamental: apresentação do PECOLEFE 

Program to stimulate reading comprehension and executive functions based on reading 
techniques for elementary school children: presenting PECOLEFE 
Hosana Alves Gonçalves e Bruna Evaristo Scheffer 
 

- Contexto sociovulnerável, exposição ambiental e promoção de funções executivas 
Socio-vulnerable context, Environmental Exposure and the Promotion of Executive Functions 
Chrissie Carvalho 
 
 
_____ 

Symposium/Simpósio 4 



 
Atualização em programas de reabilitação cognitiva no contínuo do envelhecimento 
Update in cognitive rehabilitation programs in the aging continuum 
 
Chair/Coordenadora: Dra. Eliane C. Miotto 
Presenters/Palestrantes 

Dra. Eliane C. Miotto 
Dr Sharon Sanz Simon   
Dr Renata Avila Thomas   
 
 

- Estimulação e treino cognitivo no envelhecimento saudável  
Cognitive stimulation and training in healthy aging 
Sharon  Sanz Simon 
 

- Treino cognitivo no comprometimento cognitivo leve (CCL)  
Cognitive training in mild cognitive impairment (MCI) 
Eliane Correa Miotto 
 

- Programas de intervenção nas demências  
Intervention programs in dementia 
Renata Avila Thomas   
 
_____ 

Symposium/Simpósio 5 

Neuroreabilitação, neuroplasticidade e ambiente – impacto no cérebro, na cognição e 
no comportamento  
Neurorehabilitation, neuroplasticity and environment – impact on brain, cognition and 
behavior  
 

Chair/Coordenador: Vicki Anderson 
Presenters/Palestrantes 

Lucia Braga 
George Prigatano 
Vicki Anderson 

-  

- Structural and functional changes in the brain due to neurorehabilitation and education 

 Lucia Braga 
   



 
George Prigatano 

 

Multimodal intervention for persisting post-concussive symptoms in children and 

    adolescents 

Vicki Anderson 
 
 
 
_____ 
Symposium/Simpósio 6 

O importante papel da triage da aprendizagem e da avaliação breve: psicometria e 
estudos neuropsicológicos 
The important role of screening of learning and brief assessment: psychometrics and 
neuropsychological studies 
 
Chair/Coordenadora: Vanisa Fante Viapiana 

 
Presenters/Palestrantes 

Vanisa Fante Viapiana 
Hosana Alves Gonçalves 
Ana Carolina Rodrigues 
Elissandra Serena de Abreu 
 

- Interface da psicometria e neuropsicologia na construção do TDE-II 
Interfaces of Psychometrics and Neuropsychology in the Construction of the TDE-II 
Vanisa Fante Viapiana 
 
 

- Aprendizagem e teoria da mente: análise do desempenho acadêmico de crianças em 
idade escolar 

Learning and Theory of Mind: analysis of the academic performance of children on school age 
Elissandra Serena de Abreu 
 

- Funções executivas e desempenho escolar: um estudo comparativo entre subtipos de 
TDAH 

Executive Functions and School Performance: a comparative study between subtypes of ADHD 
Ana Carolina Rodrigues 
 



 
- Resultados na aprendizagem acadêmica medida pelo TDE-II após intervenção 

neuropsicológica preventiva: PENcE, CENA ePECOLEFE 
Outcomes in academic learning measured by TDE-II after preventive neuropsychological 
intervention: PENcE, CENA and PECOLEFE 
Hosana Gonçalves 
 
_____ 
Symposium/Simpósio 7 

SLAN 

Leitura, escrita e habilidades matemáticas: contribuições da neuropsicologia cognitiva 
Reading, writing and mathematical abilities: contributions from cognitive 
neuropsychology 
 
Chair/Coordenador: Ariel Cuadro 
 

Presenters/Palestrantes 

Pablo Escobar 
Ariel Cuadro 
Ana Laura Palombo 
Carola Ruiz 
Sergio Dansilio 
 

- Nomeação rápida: sua relação com a leitura e matemática 
Rapid naming: its relationship with reading and mathematics.  
Pablo Escobar 
 

- Competência de leitura e recursos prosódicos 
Reading competence and prosodic features  
Ariel Cuadro  
 

- O papel dos processos visuomoteres na ortografia 
The role of visual-motor processes in spelling.  
Ana Laura Palombo, Ariel Cuadro 
 

- Compreensão da leitura: a adaptação ao espanhol de uma ferramenta de avaliação 
baseada em evidências 

Reading comprehension: the adaptation to Spanish of an evidence-based assessment tool 
Carola Ruiz, Ariel Cuadro 



 
 

- Os significados ou representações (não) semânticas do número 
The meanings or (non) semantic representations of number  
Sergio Dansilio 
 
_____ 
Symposium/Simpósio 8 

Neuropsicologia dos quadros genéticos 
Neuropsychology and genetic disorders 
 
Chair/Coordenador: Ana Paula de Pereira 
 
Presenters/Palestrantes 

Ana Paula de Pereira 
Tatiana Riechi  
Claudia Berlim 

 
- Implicações Neuropsicológicas e Funcionais de Desordens Genéticas 

Ana Paula de Pereira 
 
_____ 
Symposium/Simpósio 9 

Avanços em Neurociências e aprendizagem 
Advances in Neuroscience and learning 
 
Chair/Coordenador 
Roberto Lent 
Presenters/Palestrantes 

Roberto Lent 
Claudio Serfaty  
Renata Mousinho 
Alessandra Seabra 
 

- Neuroplasticidade: das moléculas às pessoas 
Neuroplasticity: from molecules to people 
Roberto Lent  



 
- Impactos da restrição nutricional de ácidos graxos omega-3 durante o desenvolvimento 

pós-natal e o refinamento de circuitos neurais 
Omega-3 fatty acids nutritional restriction and their role on the postnatal development of neural 
circuits 
Claudio Serfaty  

- Perfis linguístico-cognitivos de escolares com dificuldades de leitura 
Linguistic-cognitive profiles of students with reading disabilities 
Renata Mousinho 

- Autorregulação, funções executivas e aprendizagem: relações e intervenções 
Self Regulation, executive functions and learning: relationships and interventions 
Alessandra Seabra 
 
_____ 
Symposium/Simpósio 10 

Neuropsicologia do transtorno bipolar: fatores protetivos e de risco para prejuízo 
cognitivo 
Neuropsychology of bipolar disorder: protective and risk factors for cognitive impairment 
 
Chair/Coordenador 
Charles Cotrena 
Presenters/Palestrantes 

Laura Branco 
André Ponsoni 
Flavio Shansis 

 
- Visão geral da cognição e fatores relacionados ao TB 

Overview of cognition and related factors in BD 
Laura Branco 

- Reserva cognitiva no TB 
Cognitive reserve in BD 
Charles Cotrena 

- Suicídio e prejuízo cognitivo no TB 
Suicide and cognitive impairment in BD 
André Ponsoni 

- Lítio e prejuízo cognitivo no TB 
Lithium and cognitive impairment in BD 
Flavio Shansis 



 
 
_____ 
Symposium/Simpósio 11 

Funcionamento executivo e emocional em crianças e adultos latinoamericanos: 
avaliação, desenvolvimento e estudos empíricos  
Executive functioning and emotional processing in Latin-American children and adults: 
assessment, development and empirical studies 
 
Chair/Coordenador 
Mauricio A.  
Presenters/Palestrantes 

Garcia-Barrera  
Feggy Ostrosky 
Esmeralda Matute 
Lourdes Bolaños  
Natalia Trujillo  
 
_____ 
Symposium/Simpósio 12 

Anosognosia na demência: integração de novos achados comportamentais e de 
neuroimagem com modelos teóricos 
Anosognosia in dementia: integration of novel behavioral and neuroimaging findings 
with theoretical models 

 

Chair/Coordenador 
Elodie Bertrand 
Presenters/Palestrantes 

Elodie Bertrand 
Marcia Cristina Nascimento Dourado 
Daniel C. Mograbi 
Maila Rossato Holz 

Discussant 
Robin Morris 
 

- Consciência na doença de Alzheimer: auto e outra-avaliação 
Awareness in Alzheimer’s Disease: self and other-evaluation 
Elodie Bertrand 



 
- Consciência e autoreconhecimento na doença de Alzheimer 

Awareness and self-recognition in Alzheimer's Disease 
Marcia Cristina Nascimento Dourado 

- Correlatos de conectividade cerebral da consciência na doença de Alzheimer 
Brain connectivity correlates of awareness in Alzheimer’s Disease 
Daniel C. Mograbi 

- Anosognosia em pacientes com doença de Alzheimer e associação com volumetria do 
hipocampo  

Anosognosia in Alzheimer’s Disease patients and association with hippocampus 
Volumetry 
Maila Rossato Holz 

 

_____ 
Symposium/Simpósio 13 

ABDA 
Tópicos desafiadores e controversos no TDAH 
ABDA’s symposium 
Challenging and Controversial Topics in ADHD 
 
Chair/Coordenador 

Iane Kestelman 
Presenters/Palestrantes 

Rafael Martins 
Paulo Mattos 
Daniel Segenreich 
Bruno Nazar  
 

- Linguagem e estrutura narrativa em pacientes com TDAH 
Language and narrative structure in patients with ADHD 
Rafael Martins 
 

- TDAH e demência  
ADHD and dementia 
Paulo Mattos 
 

- Mídia digital, redes sociais e as consequências em pacientes com TDAH 
Digital media, social networks and the consequences on patients with ADHD 
Daniel Segenreich 



 
- TDAH, compulsões e comportamento alimentar 

ADHD, compulsions and eating behavior  
Bruno Nazar  
 

_____ 
Symposium/Simpósio 14 

Psicopatologia e Neuropsicologia no envelhecimento normal e na demência 
Psychopathology and Neuropsychology in normal aging and dementia 
 
Chair/Coordenador 

Paulo Mattos 
Presenters/Palestrantes 

Felipe Sudo 
Neander Abreu 
Victor Calil   
Gustavo Bravo 
Alina Teldeschi 
 

- Neuropsicólogos são de Vênus e Neurorradiologistas são de Marte: o conto de duas 
palavras  

Neuropsychologists are from Venus and Neuroradiologists are from Mars: the tale of two words 
Felipe Sudo 

- O que a memória operacional nos diz sobre as demências? 
What does working memory tell us about dementia?  
Neander Abreu 

 
- Por favor, não me pergunte sobre minha memória: anosognosia e envelhecimento 

Please don  t as  me a out my memory: anosognosia and ageing 
Victor Calil  
 

- Como sobreviver ao atoleiro do mini-mental no Brasil? 
How to survive the Mini-Mental quagmire in Brazil ? 
Gustavo Bravo 
 

- Sua fluência verbal é realmente fluente?  
Is your verbal fluency really fluent?  
Alina Teldeschi 
 



 
_____ 
Symposium/Simpósio 15 

Funções executivas na infância: aspectos múltiplos e uma chamada por atenção 
The executive functions in childhood: multiple aspects and a call for action.  
 

Chair/Coordenador 
 
Presenters/Palestrantes 

Victor Polignano Godoy 
Isabela Sallum Guimarães 
Thaís Dell'Oro de Oliveira 
Emanuel Gonçalves Querino 
Leandro Fernandes Malloy-Diniz 

 
- Desenvolvimento de funções executivas na primeira infância: resultados funcionais 

Development of executive functions in early childhood: functional outcomes 
 

- Funções executivas e desempenho acadêmico  
Executive functions and academic achievement. 

 
- Tecnologia e funções executivas na infância: o corrente estado da arte 

Technology and executive functions in childhood: the current state of art. 
 

- Intervenções psicológicas para melhorar o funcionamento executivo nos primeiros anos: 
uma revisão narrativa 

Psychological interventions to improve executive functioning in the early years: a narrative 
review 
 

_____ 
Symposium/Simpósio 16 

Efeitos  cognitivos do treinamento musical 
Cognitive effects of music training 
  
Chair/Coordenador: Maria Clotilde Tavares 
 
Presenters/Palestrantes 

Maria Clotilde Tavares 
Patricia Vanzella 



 
Marília Nunes 
Thenille Janzen 
 

- Efeitos do treinamento musical nas funções executivas 
Effects of musical training on executive functions 
Maria Clotilde Tavares 

-  Diferenças entre músicos e não-músicos no desempenho de discriminação emocional 
de estímulos musicais 

Differences between musicians and non-musicians in performing emotion discrimination of 
musical stimuli 
Marília Nunes 

-  Associações entre o treinamento musical e a memória verbal: implicações para o 
ouvido absoluto? 

Associations between music training and verbal memory: implications for absolute pitch? 
Patricia Vanzella 

-  O efeito do treinamento musical nas habilidades motoras 
The effect of music training on motor skills 
Thenille Janzen 
 
_____ 
Symposium/Simpósio 17 

Um novo sistema de reabilitação neuropsicológica ecológica: COGNIPLUS 
A new ecological neuropsychological rehabilitation system: COGNIPLUS 
 
Chair/Coordenador 
Vetor Editora 
Presenters/Palestrantes 

Emanuelle dos Santos Arsuffi 
Ariane Bizzarri 
_____ 
Symposium/Simpósio 18 
Cognição numérica a partir de diferentes níveis de análise  
Numerical cognition through different analysis levels 
 
Chair/Coordenador 
Annelise Júlio-Costa 
Presenters/Palestrantes 

Annelise Júlio-Costa 



 
Júlia B. Lopes-Silva 
Patrícia Martins Freitas 
Giulia Moreira Paiva 
 

- Ansiedade matemática associada ao sexo pelo polimorfismo val158met da COMT 
Math anxiety associated with sex by COMT val158met polymorphism 
Annelise Júlio-Costa 
 

- Efeitos de interferência da Tarefa de Stroop numérico: Um estudo de meta-análise e 
connectometria ALE 

Interference effects of Numerical Stroop Task: An ALE meta‐ analysis and connectometry study 
Patrícia Martins Freitas 

- Bases cognitivas da transcodificação numérica: o papel do processamento fonológico 
Cognitive underpinnings of number transcoding: the role of phonological processing 
Júlia B. Lopes-Silva 

- Complexidade e plasticidade do processamento numérico em um caso de discalculia do 
desenvolvimento 

Complexity and plasticity of number processing in a case of developmental dyscalculia 
Giulia Moreira Paiva 
 
_____ 
Symposium/Simpósio 19 

Cognição social: dos fenótipos sociais à intervenção neuropsicológica 
Social cognition: from social phenotypes to neuropsychological intervention 
 
 
Chair/Coordenador: Nara Côrtes Andrade 
 
 
Presenters/Palestrantes 

Nara Côrtes Andrade 
Claudia Berlim de Mello 
Tatiana Pontrelli Mecca 
Chrissie Carvalho 
 

- Cognição social em crianças com Síndrome de Williams com e sem sintomas de 
Transtorno do Espectro Autista 



 
Social cognition in children with williams syndrome with and without symptoms of autistic 
spectrum disorder 
 

 

- Déficits de cognição social, disfunções executivas e problemas comportamentais em 
adolescentes com Síndrome de Turner 

Social cognition deficits, executive dysfunctions and behavioral problems in adolescents with 
Turner Syndrome 
 

 

- Estudos brasileiros com o teste da teoria da mente para crianças (TMEC) 
Brazilian studies with the theory of mind test for children (TMEC) 
Tatiana Pontrelli Mecca 
 

- Avaliação e treinamento de habilidades de teoria da mente em pré-escolares 
Assessment and training of theory of mind skills in preschool children 
 

 

_____ 
Symposium/Simpósio 20 

Atualizações na relação entre aspectos cognitivos, produção de linguagem oral no nível 
da palavra e volume cerebral no comprometimento cognitivo e no envelhecimento 
saudável  
Updates on the relation between cognitive aspects, oral language production at the 
word and speech levels and brain volume in in cognitive decline and healthy aging 
 
  
Chair/Coordenador 
Natalie Pereira 
Presenters/Palestrantes 

Lilian Cristine Hubner 
Maila Rossato Holz 
Gislaine Machado Jerônimo  
Natalie Pereira 

 

- Atualizações sobre a relação entre os aspectos cognitivos, a produção da linguagem 
oral da palavra e os níveis da fala e o volume cerebral no declínio cognitivo e no 
envelhecimento saudável 



 
Updates on the relation between cognitive aspects, oral language production at the word and 
speech levels and brain volume in cognitive decline and healthy aging 
 
 

- Avaliação da memória episódica para detectar a doença de Alzheimer e sua relação 
com o nível educacional: evidências de dados comportamentais e de volume cerebral 

Episodic memory assessment to detect Alzheimer’s Disease and its relation to educational 
level: evidence from behavioral and brain volume data 
 

- Produção narrativa oral no envelhecimento: uma análise da coerência global e local 
Oral narrative production in aging: an analysis of global and local coherence 
 

- Desempenho no discurso conversacional como importante marcador preditivo de 
demência no envelhecimento 

Conversational discourse performance as an important predict marker of dementia in aging 
 

- Compreensão auditiva e nomeação na doença de Alzheimer e associação entre 
volumetria cerebral total e hipocampo 

Auditory comprehension and naming in Alzheimer’s disease and association  et ween total  rai n 
and hippocampus volumetry 
 
_____ 
Symposium/Simpósio 21 

Self e memória 
Self and memory 
 
Chair/Coordenador 
Mieke Verfaellie 
Presenters/Palestrantes 

Mieke Verfaellie 
Robin Morris 
Margaret O’Connor 
 

- Contribuição da memória semântica pessoal para o senso de si mesmo em pacientes 
com amnésia do lobo temporal medial 

Contribution of Personal Semantic Memory to Sense of Self in Patients with Medial Temporal 
Lobe Amnesia 
Mieke Verfaellie and Matthew Grilli 



 
 

- Memória, o Self e o Entendimento em Pessoas com Demência 
Memory, the Self and Understanding in People with Dementia 
Robin Morris 
 

- Dissociações entre o Eu e os Outros: Um Caso de Síndrome de Desidentificação 
Delirante 

Dissociations between the Self and Others: A Case of Delusional Misidentification Syndrome 
Margaret O’Connor 
 

_____ 
Symposium/Simpósio 22 

Novos desenvolvimentos na avaliação neuropsicológica cognitiva da memória  
New developments in the cognitive neuropsychology of memory assessment 
 
Chair/Coordenador: Nicolle Zimmermann 
 
Presenters/Palestrantes 

Nicolle Zimmermann 
Maximiliano Wilson 
Bernardino Calvo 
Maila Rossato Holz 

 

-  Breve ferramenta de triagem de linguagem e comprometimento semântico em adultos 
idosos 

Brief screening tools of language and semantic impairment in elderly adults 
Maximiliano Wilson 

 

-  Memória integrativa visual de longo prazo em adultos jovens e mais velhos 
Visual long-term integrative memory in younger and older adults 
Bernardino Fernández Calvo 
 

-  Sensibilidade e especificidade do Teste de Aprendizagem Visuoespacial Ruche 
modificado para o diagnóstico da lateralização típica da memória em pacientes com 
epilepsia do lobo temporal 

Sensitivity and specificity of the modified Ruche Visuospatial Learning Test for diagnosis of 
typical memory lateralization in temporal lobe epilepsy patients 
Nicolle Zimmermann 



 
 

-  Função executiva no comprometimento cognitivo leve: uma análise de perfis latentes 
Executive function in Mild Cognitive Impairment: a latent profiles analysis 

Maila Holz 

 

_____ 
Symposium/Simpósio 23 
Neuropsychological Society - HNS 

Envelhecimento cognitive, neuropsicologia cultural e implicações para pesquisa e prática nos 
EUA e na América Latina  
Cognitive aging, cultural neuropsychology, and implications for research and practice in the U.S. 
and Latin America 
 

Chair/Coordenador 
Monica Rivera Mindt, 
Adriana Macias Strutt 
Presenters/Palestrantes 

Miguel Arce Rentería, 
Adriana Macias Strutt, 
Jennifer J. Manly, 
Monica Rivera Mindt 
 

- O papel do analfabetismo nas regiões de assinaturas corticais da doença de Alzheimer 
entre idosos com baixa escolaridade 

The Role of Illiteracy on Alzheimer’s Disease Cortical Signature Regions Among Older Adults 
with Low Education  
Miguel Arce Rentería 
 

- Avaliação neuropsicológica de brasileiros residentes nos Estados Unidos: É Assim Que 
Você Faz? 

Neuropsychological Assessment of Brazilians Residing in the United States:  
É Assim Que Você Faz? 
Adriana Macias Strutt 
 

- Qualidade da Educação é uma Variável Crítica para Compreender Disparidades no 
Envelhecimento Cognitivo entre Diversos Adultos de Meia Idade 

Quality of Education is a Critical Variable for Understanding Disparities in Cognitive Aging 
among Diverse Middle Aged Adults 
Jennifer J. Manly 



 
 

- O papel da carga cardiovascular na integridade cerebral, função cognitiva e fatores 
socioculturais em uma amostra diversificada de idosos HIV +: um estudo preliminar 

The role of cardiovascular burden on brain integrity, cognitive function, and sociocultural factors 
in a diverse sample of older HIV+ adults: A Preliminary Study 
Monica Rivera Mindt 
 
_____ 
Symposium/Simpósio 24 

Medidas de livre acesso para avaliação das funções executivas quentes e frias 
adaptadas para uso no Brasil  
Open access measures of hot and cool fractionated executive functions adapted for use 
in Brazil 
 
Chair/Coordenador: Sabine Pompeia 
 
Presenters/Palestrantes 
Sabine Pompeia 
Gislaine Zanini 
Monica Miranda 
Maicon Albuquerque 

 
- A unidade e diversidade de funções executivas e impulsividade 

The unity and diversity of executive functions and impulsivity 
Sabine Pompéia 
 

- Uma bateria de teste de acesso livre para avaliar a unidade e diversidade de funções 
executivas frias adaptadas para uso no Brasil 

An open access test battery to assess the unity and diversity of cool executive functions 
adapted for use in Brazil 
Gislaine Zanini 
 

- Uma medida rápida e eficaz, de acesso livre, do atraso de gratificação 
A quick and effective open access measure of delay of gratification 
Mônica Miranda 
 

- Existe uma visão “boa” da impulsividade? 
Is there a “good” view of impulsive behavior? 
Maicon Albuquerque 



 
_____ 
Symposium/Simpósio 25 

Neuropsicologia do esporte e do comportamento motor 
The neuropsycology of sport and motor behavior 

 
Chair/Coordenador: Rodrigo Sartori 
 
Presenters/Palestrantes 

Rodrigo Flores Sartori 
Vanisa Viapiana 
Maria Livia Bernardi 
 

- Controle Inibitório Motor e Verbal: Desenvolvimento e validade do teste Go / No-Go App 
para crianças 

Motor and Verbal Inhibitory Control: Development and validity of the Go/No-Go App test for 
children 
Rodrigo Sartori 
 

- Função executiva em crianças com e sem transtorno de coordenação do 
desenvolvimento: um estudo comparativo 

Executive function in children with and without Developmental Coordination Disorder: A 
comparative study 
Rodrigo Sartori 
 

- Uma intervenção Mastery Climate das habilidades cognitivas-motoras com crianças 
vulneráveis: recuperando a competência de habilidades acadêmicas e motoras e 
aumentando a autopercepção 

Maria Livia Bernardi 
 

- A Mastery Climate Cognitive-Motor Skills Intervention with vulnerable children: regaining 
academic and motor skills competence and enhance self-perceptions 

Glauber Nobre  
 

- Atletas de alto rendimento de futebol: estudo neuropsicológico das dissociações entre 
funções executivas e inteligência 

High performance athletes of soccer: Neuropsychological study of dissociations between 
executive functions and intelligence 

Vanisa VIapiana 


