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Neste seminário serão discutidos tanto projetos quanto segmentos de
dissertações e teses em andamento na linha de pesquisa “Linguagem e
Patologias da Linguagem”. Questões teóricas serão discutidas a partir dos
temas pertinentes aos diferentes projetos apresentados. A bibliografia
fundamental será visitada sempre que necessário, no sentido de dar uma
direção aos trabalhos e projetos em andamento.
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