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Convênio de 

Cooperação em Pesquisa Cientifica para Avaliação de Processos Cognitivos em Dislexia 

Pelo presente, a Associação Brasileira de Dislexia (ABD), representada por sua presidente, Dra. 

Sylvia Liana Cartolano Di Grassi, e pela sua coordenadora científica, Dra. Maria Ângela 

Nogueira Nico, e o Laboratório de Neuropsicolinguiística Cognitiva Experimental do Instituto 

de Psicologia da Universidade de São Paulo (Lance-IP-USP), representado pelo seu 

coordenador, Prof. Dr. Fernando Cesar Capovilla, celebram Convênio de Cooperação em 

Pesquisa Científica para Avaliação de Processos Cognitivos em Dislexia. 

O convênio prevê parceria cientifica na coleta de dados e na publicação de artigos em 

conjunto, deles resultantes, e tem propósitos exclusivamente científicos, não prevendo 

qualquer tipo de vínculo trabalhista ou remuneração para qualquer uma das partes envolvidas. 

Pelo convênio, na medida das possibilidades de ambas, ABD e Lance-IP-USP, a ABD 

encaminhará ao Lance-IP-PSE pacientes da ABD já devidamente diagnosticados como 

disléxicos, e disponibilizará seus prontuários, os quais serão mantidos em estrito sigilo pela 

equipe do Lance-IP-USP. Em contrapartida, o Lance-IP-USP fornecerá instrumentos de pesquisa 

à ABD, que poderá empregá-los para coleta de dados na própria ABD. Os pacientes da ABD 

poderão ser avaliados com os instrumentos na própria ABD, bem como no Lance-IP-USP. Os 

dados resultantes da aplicação desses instrumentos com os pacientes da ABD, tanto os 

coletados na ABD quanto os coletados no Lance-IP-USP, serão analisados pelo Lance-IP-USP e 

ali redigidos, para dar origem a capítulos de livro e artigos, sempre em cooperação, para que 

as duas entidades, a ABD e o lance-IP-USP tenham reconhecida, nas publicações resultantes, a 

cooperação de pesquisa aqui firmada. 
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