
UNIVERSITÉ LAVAL (UL), Canadá 
 
Em 2016, LILIAN HÜBNER inicia parceria com o Maximiliano Wilson Fernandez 
(Université Laval) para a co-orientação do trabalho de mestrado de Ellen Cristina 
Gerner Siqueira sobre as rotas de leitura em bilíngues, defendido em 2018.  
Em 2017, a parceria intensifica-se com a proposição do projeto Aquisição e 
Processamento (A)típico da Linguagem no Mono e Bi/Multilinguismo, 
coordenado por LILIAN HÜBNER. Em 2017, M. Wilson ministrou o curso ¿Cómo 
cocinar una tarea en psicolingüística y psicología cognitiva? Desde el diseño 
experimental hasta el análisis estadístico (15h) no PPGL e publicou artigo 
científico, em coautoria com LILIAN HÜBNER e a mestranda Ellen C. G. 
Siqueira, no v.10 da Letrônica. Em 2018, em parceira com  Maximiliano A. Wilson 
(U. Laval) e Simona M. Brambati (U.Montreál-CRIUGM), LILIAN HÜBNER 
organizou o v. 53/n.1 da Revista Letras de Hoje sobre o tema Linguagem na 
perspectiva da Psico/Neurolinguística e da Neurociência Cognitiva. Em 2019, 
LILIAN HÜBNER e M. Wilson organizaram o v.44/n.81 da Revista Signo, em 
parceria com Rosane M. Cardoso (UNISC) e Elvira C. Aguilera (U. de Granada, 
Espanha), e LILIAN HÜBNER realizou a palestra Discourse and Semantic 
Processing in Healthy Aging, MCI, Alzeimer’s Disease and Cerebrovascular 
Disease na U. Laval. Maximiliano Wilson coorientou em 2019 as dissertações de 
Anderson D. Smidarle e Ariane T. N. Gonçalves, orientandos de LILIAN 
HÜBNER. 
Em 2018, LILIAN HÜBNER recebeu concessão pelo Edital DOCFIX – 
FAPERGS/CAPES para desenvolver a adaptação, validação e padronização do 
Teste de Rastreio de Comprometimento Linguístico no Envelhecimento (D-TLV) 
para o português brasileiro (DTLV-BR). Maximiliano A. Wilson é um dos 
coautores do teste original, indicado em 2019 como referência para o sistema 
público canadense para rastreio de declínio cognitivo diagnosticado pela 
linguagem. A adaptação brasileira liderada pela pesquisadora será lançada até 
início de 2021. 
Em conformidade com a Resolução No. 009/2019, que trata, na PUCRS, da 
implementação e regulamentação da participação de professores e pesquisadores 
estrangeiros associados aos Programas de Pós-Graduação, o PPGL associou 
Maximiliano A. Wilson (U. Laval, Canadá) à área de Linguística pelo período de 
5 anos, de 2020 a 2024.  
O plano de trabalho para atuação de Maximiliano Wilson entre 2020 a 2024 
envolve desenvolvimento de atividades de pesquisa relacionadas a projetos sob 
os temas de linguagem e cognição no envelhecimento, com o uso de técnicas 
variadas; oferta do curso para alunos de Pós-Graduação das áreas de Linguística 
e Psicologia, com a participação de Lilian Hubner e Rochele Paz Fonseca 
(Psicologia-PUCRS); coorientação dos trabalhos de pesquisa de bolsistas de 
iniciação científica e pós-graduação (Ariane Noronha e Bárbara Malcorra); 
elaboração, em parceria com Lilian Cristine Hübner, de projeto de pesquisa na 
área de leitura de palavras e  análise de discurso com a técnica de grafos; 
planejamento de eventos, como workshops, palestras com convidados nacionais 
e estrangeiros, com periodicidade semestral; participação nas disciplinas 



relacionadas ao tema linguagem e cognição do PPGLetras e orientação sobre a 
construção de tarefas psicolinguísticas em áreas de interface. 
 
 


